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ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАВООХОРОНЦІВ  

У КОНТЕКСТІ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Важливою рисою сучасного розвитку нашої держави є його спрямованість на впровадження різного роду 

інновацій практично в усіх сферах суспільного життя. В цьому контексті особливого значення набуває підви-

щення інноваційної активності у професійній підготовці майбутніх поліцейських, а саме можливість форму-

вання та розвиток інноваційного потенціалу особистості, інноваційної активності майбутніх фахівців. Одним 

із важливих компонентів ймовірної успішності готовності до змін стає механізм, заснований на прогностич-

ній діяльності майбутніх правоохоронців. Метою запропонованого дослідження є визначення особливостей 

функціонування прогностичної компетентності курсантів у контексті готовності до інноваційної діяльності. 

В якості психодіагностичного інструментарію  було застосовано опитувальник «Психологічна готовність до 

інноваційної діяльності» (В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева) та тест антиципаційної спроможності (прогно-

стичної компетентності), запропонований В. Д. Менделевичем. Вибірку склали 104 курсанти Харківського 

національного університету внутрішніх справ. Результати дослідження свідчать про відмінності у проявах 

прогностичної компетентності у курсантів із різним рівнем готовності до інноваційної діяльності. Разом з 

цим, емпірично доведено, що антиціпаційна спроможність виступає своєрідним психологічним ресурсом – 

модератором, механізми функціонування якого опосередковують (фасілітують або піддають інгібіції) функці-

онування феномену готовності до інноваційної діяльності у майбутніх працівників поліції. Отримані резуль-

тати актуалізують розробку та впровадження рекомендацій з формування прогностичної компетенції у кур-

сантів на грунті розвитку здібностей точно і правильно розуміти дії і наміри оточуючих людей, передбачати 

їхні вчинки, планувати та прогнозувати власну діяльність та розвивати здатність висувати альтернативні 

версії розвитку можливих подій.  

Ключові слова: компетенція, прогностична компетентність, антиципаційна спроможність, готов-

ність до змін, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, курсанти, поліцейські. 

 

Вступ 

Проблема трансформаційних процесів у правоо-

хоронній галузі останніми роками стала надзвичайно 

популярною як у роботах дослідників права, так і в 

психологічних дослідженнях. Вивчаючи особливості 

реформ правоохоронних органів у різних країнах, 

автори намагаються визначити їх специфіку через 

призму конкретних історичних чинників (O’Neill, 

2005), відмінностей в етапах та кроках реформ 

(Campion, 2015; Kratcoski, Edelbacher, 2015) тощо. Всі 

процеси, пов’язані з реформуванням правоохоронної 

галузі, є не просто «технічними» зовнішніми  змінами 

у діяльності поліцейських інститутів, але вони несуть 

в собі глибокий психологічний зміст (Caveney, 2015). 

Практично всі дослідники відзначають значні психо-

логічні складнощі перетворень (Brewster, 2016; 

Darroch, Mazerolle, 2015 та ін.). Це пов’язано із часо-

вими та змістовними змінами в етапах професіоналі-

зації, у регламентах професійної діяльності, з транс-

формаціями законодавчої бази тощо. Значною мірою 

кінцевий успіх реформ визначають суто психологічні 

чинники: здатність працівників подолати власну інер-

цію і навчитися працювати у нових умовах; ефектив-

ність спроб створити «нового фахівця» із заданими 

моральними характеристиками і при цьому не втрати-

ти рівень професійної досконалості тощо. 

Сучасній соціальній реальності, що характеризу-

ється соціальною нестабільністю, притаманні високий 

темп соціальних змін у різних областях суспільної 

практики, наростання кількості невизначених соціа-

льних ситуацій. Невизначеність виявляє себе у широ-

кому діапазоні ситуацій: в повсякденному житті, в 

міжособистісній комунікації та міжгруповій взаємодії, 

при прийнятті рішень, у вирішенні завдань навчальної 

та професійної діяльності (Євдокімова, Ламаш, 2017). 

Засновники теорії контекстуалізму наголошують, що 

зміни особистості залежать від еволюції контекста, 

який постійно ускладнюється (Девіс, Міллон, 1994; 
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Лернер, Форд 1992).  Крім того, Р. Девіс, Р. Лернер,  

Т. Міллон, Д. Форд трактують особистість як сукуп-

ність рис, як відкриту систему, здатну до різних змін 

та породження нової ідентичності, тобто нового «об-

разу Я», визначаючи у якості джерела змінювання 

особистість і середовище (Девіс, Міллон, 1994; Лер-

нер, Форд 1992). Інтенсивність трансформацій сере-

довища, у якому відбувається професійне становлення 

поліцейських в Україні, навіть важко собі уявити. 

Кардинальних змін зазнають не тільки законодавча 

база, регламенти виконання професійної діяльності, 

але й ціннісні уподобання молодих поліцейських, їх 

світоглядні настановлення тощо. Динамічно зміню-

ється й оцінка діяльності правоохоронців суспільст-

вом. 

У таких умовах формування певних характерис-

тик у поліцейських в процесі професійної підготовки, 

у тому числі – формування прогностичної компетенції 

та здатності до інноваційної діяльності – набувають 

особливої актуальності. Важливість формування про-

гностичної компетенції, крім того, обумовлена тим, 

що успішність виконання службово-бойових завдань 

майбутніми поліцейськими в умовах перманентно 

мінливого характеру бойових дій, розширення впливу 

терористичних і екстремістських загроз усередині 

країни залежить від рівня підготовки майбутнього 

офіцера поліції, його вміння прогнозувати ймовірний 

характер дій противника. 

Прогностична компетенція виступає також як 

якісна характеристика професійної діяльності особис-

тості офіцера поліції, основу якої складає його інтеле-

ктуальна діяльність, що сприяє: грамотному сприй-

няттю цільових настановлень; ефективному аналізові 

реальної ситуації; моделюванню варіантів розвитку 

подальших подій і способів їх вирішення; швидкому 

прийняттю рішень з урахуванням імовірнісного про-

гнозу розвитку подій; компетентному проведенню 

аналізу і оцінки результатів вирішення службово-

бойових завдань (Шулаков, 2016). 

Процес створення, поширення та впровадження 

нововведень і передового досвіду в повному обсязі 

зачіпає внутрішнє, психічне життя людини, що ви-

кликано необхідністю адаптації до умов новизни. 

Психологічна готовність до інноваційної діяльності 

відображає такі динамічні характеристики багатови-

мірного життєвого світу людини, як ініціативність 

(готовність людини діяти в умовах непередбачуванос-

ті результатів діяльності і відповідати за результати), 

готовність та відкритість до змін, легкість перебудови 

(Краснорядцева, 2011). Перед системою освіти на всіх 

її етапах стоїть завдання орієнтації на формування і 

розвиток навичок і компетенцій, необхідних для інно-

ваційної діяльності. Під інноваційним потенціалом 

особистості розуміється інтегральна системна харак-

теристика людини, що визначає її здатність, по-

перше, генерувати нові форми поведінки і діяльності, 

використовуючи ті можливості, які відкриваються їй в 

складній динаміці ціннісно-смислових вимірів її жит-

тєвого простору, і, по-друге, забезпечувати режим 

саморозвитку (Клочко, 2010). Тому, можна припусти-

ти, що одним із важливих компонентів формування 

готовності до інноваційних змін є механізм, який 

заснований на антиципаційній (прогностичній) діяль-

ності майбутніх правоохоронців. 

Прогностична компетентність як психологічний 

феномен має універсальне значення для всіх аспектів 

діяльності людини та є одним із важливих механізмів 

регуляції й оптимізації поведінки, оскільки типовим 

для індивіда є відображення теперішнього, збережен-

ня минулого, активне оволодіння перспективою май-

бутнього. Складність вивчення означеного феномену 

обумовлюється низкою причин. По-перше, прогнос-

тична компетентність розглядається як видове понят-

тя антиципації. По-друге, концептуалізація феномену 

прогностичної компетентності ускладнюється наяв-

ною полісемантичністю та міждисциплінарністю 

досліджень. Прогностична компетентність особистос-

ті – це полідетермінована властивість, яка поєднує в 

собі основні види детермінації психічного – фізіологі-

чну, феноменологічну, соціально-практичну та ситуа-

тивну; саме ці методологічні засади дають підстави 

розглядати прогностичну компетентність як важливий 

чинник у реалізації поведінки особистості. 

Дж. Кампіон у своїй книзі «Нові поліцейські ризи-

ки в історії сучасної Європи», виданій у 2015 році 

(Campion, 2015),  пише про те, що влада дуже часто 

боїться соціальних змін, бо це передбачає пошук нових 

балансів у співіснуванні із суспільством. Неформально 

чи формально, пише Дж. Кампион, системи поліції 

змушені адаптувати свої нормативно-правові бази, їх 

структури та їх практику так, щоб реагувати на викли-

ки, нові загрози і нові правила, із якими вони мають 

справу (Campion, 2015). Перед «небезпекою», яка іноді 

є достатньо високою у суспільній сфері, логіка функці-

онування поліції, як і судової системи, політичних та 

державних органів змінюється, і відбувається визна-

чення нового «смислу» й ідентичності функціонування 

поліції (структурні пристосування, професіоналізація, 

практика, нове оснащення тощо) і меж здійснення по-

ліцейських функцій. Все це ставить на порядок денний 

формування у поліцейських готовності до інноваційної 

діяльності, а саме підвищення інноваційної активності 

освітнього середовища, можливість формування та 

розвитку інноваційного потенціалу особистості, інно-

ваційної активності майбутніх фахівців.  

На думку В. Є. Клочко та Е. В. Галажінського, 

інноваційність – це інтегральна характеристика, яка 

включає в себе дві основні складові, що зумовлюють 

ініціацію інноваційної поведінки: інноваційний поте-

нціал особистості та мотиваційну готовність до інно-

ваційної поведінки. Інноваційна поведінка трактуєть-

ся ними як поведінка, яке здійснюється шляхом вихо-

ду за межі сформованих установок і поведінкових 

стереотипів. Вона опосередкована трьома факторами 

(можливості людини, місце, яке сумісне з такими 

можливостями та готовність людини реалізувати їх). 
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Готовність до інноваційної діяльності як психологіч-

ний феномен може бути визначеною через інтеграль-

ну сукупність п’яти компонентів – мотиваційного, 

когнітивного, емоційно-вольового, операціонального, 

творчого – і дослідженою через показники ініціатив-

ності, переваги діяльності, що вимагає інновативнос-

ті, готовності до змін.  

Тому, на нашу думку, одним із важливих компо-

нентів ймовірності успішності готовності до змін є 

прогностична компетентність, яка дозволяє вірно 

розуміти дії і наміри оточуючих людей, передбачати 

їхні вчинки, планувати та прогнозувати власну діяль-

ність та розвивати здатність висувати альтернативні 

версії розвитку можливих подій у своїй професійній 

діяльності. 

Мета та завдання 

Метою нашого дослідження стало визначення 

особливостей прогностичної компетентності майбут-

ніх поліцейських із різною вираженістю готовності до 

інноваційної діяльності.  

Відповідно до мети були були сформульовані та-

кі завдання: 

- виявити частоту прояву складових прогностич-

ної компетентності у майбутніх поліцейських із різною 

вираженістю готовності до інноваційної діяльності; 

- встановити взаємозвʼязки складових прогнос-

тичної компетентності з готовністю до інноваційної 

діяльності у загальній вибірці майбутніх поліцейських. 

Методи дослідження 

У досліджені особливостей прогностичної ком-

петентності взяли участь 104 курсанти Харківського 

національного університету внутрішніх справ. У дос-

лідженні було використано опитувальник «Психоло-

гічна готовність до інноваційної діяльності» 

(В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева), спрямований на 

виявлення трьох компонентів психологічної готовно-

сті до інноваційної діяльності, які відповідають на-

ступним шкалам: ініціативність; перевага діяльності, 

що вимагає інновативності, та готовність до змін. 

Опитувальник містить 21 питання, для відповіді на які 

досліджувані мають обрати один із трьох запропоно-

ваних варіантів відповіді, що найкращим чином відо-

бражає їхню думку. 

Показник за шкалою «Ініціативність» відображає 

ступінь готовності людини діяти в умовах невизначе-

ності (непередбачуваності) результатів діяльності, 

покладатися на власні сили (довіра до себе) і відпові-

дати за результати. Високі показники за цією шкалою 

говорять про здібність людини діяти на основі непов-

ного орієнтування, без інтенції на кінцевий результат, 

про розвинену довіру до себе, відповідальність. Низь-

кі показники вказують на схильність людини уникати 

відповідальності, низький ступінь суверенності, недо-

віру до власних можливостей, схильність діяти в умо-

вах повного орієнтування, використовувати алгорит-

мізовані процедури самоконтролю. 

Показник за шкалою «Перевага діяльності, що 

вимагає інновативності» відображає стратегії життє-

вого самоздійснення, які виявляються у виборі (або 

ігноруванні) такої діяльності, яка потребує оновлення 

практики життєздійснення. Високі показники гово-

рять про сформованість переваг у виборі напрямів 

самореалізації, пов’язаних з генерацією інноваційних 

форм поведінки і діяльності. Низькі показники свід-

чать про перевагу таких напрямків самореалізації, які 

не вимагають поновлення сформованих поведінкових 

і діяльнісних стереотипів. 

Показник за шкалою «Готовність до змін»  відо-

бражає ступінь генералізації переваг (визначених у 

шкалі «Перевага діяльності, що вимагає інновативно-

сті») на широке коло життєвих ситуацій, що вимага-

ють перебудови усталених параметрів життєздійснен-

ня. Високі показники за шкалою говорять про відкри-

тість людини до світу і самої себе, розвинену флекси-

більність, інтернальний локус контролю, довіру до 

себе. Низькі показники вказують на закритість люди-

ни, можливу екстернальність локусу контролю, ригід-

ність поведінки, труднощі в перебудові ціннісно-

смислових вимірів життєвого простору. 

За методикою рівень готовності до інноваційної 

діяльності визначається таким чином: високий рівень 

– 47-52 бали; середній рівень – 20-46 балів; низький 

рівень – 0-19 балів. 

За допомогою тесту антиципаційної спроможно-

сті (прогностичної компетентності), розробленого 

В. Д. Менделевичем, було проведено дослідження 

прогностичної компетентності курсантів з різним 

рівнем готовності до інноваційної діяльності. Ця ме-

тодика дає можливість виявити і оцінити кількісні 

показники антиципаційних здібностей за трьома 

складовими: особистісно-ситуативною, просторовою і 

часовою (Менделевич, 2002).  

Для математико-статистичної обробки результа-

тів було застосовано кутове перетворення Фішера та 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. 

Результати дослідження 

Під час проведення дослідження за допомогою 

опитувальника «Психологічна готовність до іннова-

ційної діяльності» (В. Є. Клочко, 

О. М. Краснорядцева), всі випробувані були розподі-

лені на три групи за рівнем готовності до інноваційної 

діяльності: перша група (високий рівень – 47 – 52 

бали) – 34 особи; друга група (середній рівень – 20 – 

46 балів) – 49 осіб; третя група (низький рівень – 0 – 

19 балів) – 21 досліджуваний. 

Відповідно до інтерпретації психологічного зміс-

ту виділених рівнів  авторами методики досліджува-

них першої групи характеризує здатність діяти на 

основі неповного орієнтування, розвинена довіра до 

себе, відповідальність, сформованість переваг у вибо-

рі напрямів самореалізації, пов'язаних із генерацією 

інноваційних форм поведінки і діяльності, відкритість 

до світу і до самого себе, розвинена флексибільність, 

інтернальній локус контролю. Специфіка психологіч-

ної готовності до інноваційної діяльності  представ-

ників другої групи відбивається у середній виражено-
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сті таких характеристик: ініціативності як готовності 

діяти в умовах непередбачуваності результатів діяль-

ності, покладатися на свої сили і відповідати за ре-

зультати; відкритості та готовності до змін; легкості 

перебудови усталених зразків поведінки та діяльності. 

Досліджуваним третьої групи притаманними є схиль-

ність уникати відповідальності, низький ступінь суве-

ренності, недовіра до власних можливостей, схиль-

ність діяти в умовах повного орієнтування, викорис-

товувати алгоритмізовані процедури самоконтролю, 

перевага таких напрямків самореалізації, які не вима-

гають поновлення сформованих поведінкових і діяль-

нісних стереотипів, психологічна «закритість», ексте-

рнальність локусу контролю, ригідність поведінки, 

труднощі в перебудові ціннісно-смислових вимірів 

життєвого простору.  

Результати дослідження психологічних особли-

востей антиципаційної спроможності курсантів із 

різним рівнем готовності до інноваційної діяльності 

наведено у таблиці 1. 

Як видно з даних, у курсантів з високим та сере-

днім рівнями готовності до інноваційної діяльності 

частіше реєструється нормоваріантний тип особистіс-

но-ситуаційної антиципаційної спроможності, ніж 

моноваріантний (79,4% та 53,1% відповідно). Для кур-

сантів із низьким рівнем готовності до інноваційної 

діяльності характерною є наявність моноваріантного 

типу, який діагностується у 85,7% випадках. 

 

Таблиця 1. 

Складові антиципаційної спроможності курсантів  

з різним рівнем готовності до інноваційної діяльності (%) 

Антиципаційна спроможність Групи Р1,2 Р1,3 Р2,3 

Складові Типи 

Перша Друга Третя 

Особистісно-

ситуаційна спро-

можність 

нормоваріантний тип 79,4 53,1 14,3 0,01 0,001 0,001 

моноваріантний тип 20,6 46,9 85,7 0,01 0,001 0,001 

Просторова анти-

ципаційна спромо-

жність 

моторна вправність 76,5 75,5 71,4 - - - 

моторна незграбність 23,5 24,5 28,6 - - - 

Часова антиципа-

ційна спромож-

ність 

хроноритмологічна 

антиципаційна спроможність 

79,4 53,1 52,4 0,01 0,05 - 

хроноритмологічна 

антиципаційна неспромож-

ність 

20,6 46,9 47,6 0,01 0,05 - 

Загальна антици-

паційна 

спроможність 

антиципаційна спромож-

ність 

76,5 59,1 42,8 0,05 0,01 - 

антиципаційна неспромо-

жність 

23,5 40,9 57,2 0,05 0,01 - 

 

Відповідно, в першій та другій групах нормоварі-

антний тип зареєстровано вірогідно частіше, ніж в 

третій групі респондентів (р1,3≤0,001 та р2,3≤0,001), у 

яких достовірно частіше реєструється моноваріатив-

ний тип особистісно-ситуаційної антиципаційної 

спроможності (р1,3≤0,001 та р2,3≤0,001). Отримані дані 

свідчать, що більшість курсантів з високим та серед-

нім рівнем готовності до інноваційної діяльності зда-

тні використовувати потенційні можливості співволо-

діння ситуацією, в той час як курсанти з низьким 

рівнем готовності до інноваційної діяльності взаємо-

відносини з оточуючими будують на принципах «ти 

мені - я тобі», передбачають лише один результат 

подій, поведінки оточуючих, тобто їм властива ригід-

ність як на рівні установки (готовність діяти), так і на 

рівні прогнозування наслідків цих дій. 

Для всіх груп курсантів незалежно від рівня го-

товності до інноваційної діяльності більшою мірою 

характерною виявилася просторова антиципаційна 

спроможність (76,5%; 75,5% та 71,4% відповідно). 

Моторна незграбність реєструється значно рідше і 

складає 23,5%, 24,5% та 28,6%. Вірогідних відміннос-

тей між групами не виявлено. Таким чином, для всіх 

курсантів типовою є висока здатність передбачати рух 

предметів у просторі, координувати власні рухи, про-

являючи моторну вправність. Їм властиве уникання 

помилок як в «орієнтуванні на місцевості», так і в 

орієнтуванні у собі. 

Хроноритмологічна антиципаційна спроможність 

у курсантів  першої групи зустрічається вірогідно 

частіше, ніж в другій та третій групах респондентів 

(79,4%; 53,1% та 52,4%; при р≤0,01 та р≤0,05). Тобто 

курсантам, які мають високий рівень готовності до 

інноваційної діяльності, властива здібність більш 

правильно прогнозувати і точно розподіляти час. Для 

більшості курсантів другої та третьої груп характер-

ною є наявність хроноритмологічної антиципаційної 

неспроможності, що не властиво досліджуваним пер-
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шої групи (46,9%; 47,6%, та 20,6%; при р≤0,01 та 

р≤0,05). Тобто для курсантів, які мають середній та 

низький рівні готовності до інноваційної діяльності, 

типовими є непунктуальність, неможливість ефектив-

но розраховувати і планувати час. Оцінка часу буду-

ється у них на емоційно-суб’єктивній основі – час для 

них йде або надмірно швидко, або тягнеться катаст-

рофічно повільно. 

У курсантів із високим рівнем готовності до 

інноваційної діяльності загальна антиципаційна спро-

можність зустрічається частіше (76,5%), ніж антици-

паційна неспроможність (23,5%). Причому в першій 

групі антиципаційна спроможність реєструється віро-

гідно частіше, ніж в двох інших групах досліджува-

них (76,5%; 59,1% та 42,8%, р1,2<0,05; р1,3≤0,01). У 

курсантів, які мають середній та низький рівні готов-

ності до інноваційної діяльності, достовірно частіше 

реєструється антиципаційна неспроможність, ніж в 

першій  групі досліджуваних (40,9%; 57,2% та 23,5%, 

р1,2<0,05; р1,3≤0,01). Таким чином, високий рівень 

антиципаційної спроможності більш притаманний 

курсантам із високим рівнем готовності до інновацій-

ної діяльності, а низький – курсантам, які менше про-

являють орієнтацію на інноваційну діяльність.  

Обговорення 

Вимоги до поліціювання у сучасних умовах ви-

магають високої готовності до змін від представників 

поліцейської професії усіх рівнів, але така готовність 

та здатність поліцейських організацій до прийняття 

інноваційних практик майже не вивчається, що ро-

бить психологічну сутність реорганізаційних процесів 

важкозрозумілою (Darroch, Mazerolle, 2015).  

W. G. O’Neill у 2005 році на прикладі пост-

конфліктих країн зазначав, що, приступаючи до полі-

цейської реформи, всім її учасникам слід розуміти із 

самого початку, що її здійснення включає в себе наба-

гато більше, ніж просто «технічне рішення» або зов-

нішні зміни у діяльності поліцейських інститутів. 

Важливим у цьому сенсі є досвід у галузі «управління 

змінами» та організаційної психології щодо створення 

нової системи стимулювання, нових етичних принци-

пів та організаційної культури поліції (O’Neill, 2005).  

N. Caveney у дослідженні організаційної культу-

ри поліції в умовах радикальних змін (2015) виявив, 

що в контексті реформування організаційні зміни 

повинні мати для співробітників позитивний психоло-

гічний зміст, який забезпечується відповідними про-

грамами, спрямованими на формування відчуття пси-

хологічної безпеки, психологічної доступності засобів 

адаптації та психологічної залученості до цих змін 

(Caveney, 2015). 

Незважаючи на декларування важливості такої 

професійної компетенції як готовність до змін та 

інноваційної діяльності в умовах реформування полі-

ції, констатацію необхідності побудови підготовки 

поліцейських кадрів на ґрунті відповідних компетен-

цій, психологічні чинники готовності до інноваційної 

діяльності, зокрема, прогностичної компетентності, у 

контексті поліцейської діяльності залишаються мало-

вивченим предметом у просторі сучасних наукових 

досліджень. Окремі дослідження скоріше демонстру-

ють певну інтенцію до вивчення цієї проблеми, тоді 

як її актуальність вимагає конституювання феномено-

логічного простору інноваційної готовності поліцей-

ських до діяльності у сучасних умовах. 

Висновки 

Результати, отримані під час емпіричного дослі-

дження, свідчать про те, що у всіх курсантів незалеж-

но від рівня готовності до інноваційної діяльності 

найбільш вираженою є просторова антиціпаційна 

спроможність, тоді як хроноритмологічний компо-

нент є найменш притаманним всім досліджуваним. 

Разом з цим, здібність більш правильно прогнозувати 

і точно розподіляти час вірогідно частіше зустрічаєть-

ся у курсантів, які мають високий рівень готовності 

до інноваційної діяльності.  Ця група також відрізня-

ється вірогідно більшою часткою осіб із вираженою 

загальною антиципаційною спроможністю. Зміст  

виявлених кореляційних зв’язків, які досягають рівня 

значущості, свідчить про те, що посилення особистіс-

но-ситуаційної складової, яка відбивається у здатності 

вірно прогнозувати події, поведінкові реакції інших 

людей, власних вчинків, та зростанням  загального 

рівня антиципаційної спроможності (іншими словами, 

прогностичної компетентності)  супроводжується 

актуалізацією готовності до інноваційної діяльності.  

Отже, антиципаційна спроможність виступає 

своєрідним психологічним ресурсом – модератором, 

механізми функціонування якого опосередковують 

(фасилітують або піддають інгібіції) функціонування 

феномену готовності до інноваційної діяльності у 

майбутніх працівників поліції.  

Тому постає питання про впровадження програм 

щодо розвитку поліваріантного типу імовірнісного 

прогнозування у курсантів та здібностей точно і прави-

льно розуміти дії і наміри оточуючих людей, передба-

чати їхні вчинки, планувати та прогнозувати власну 

діяльність та розвивати здатність висувати альтерна-

тивні версії розвитку можливих подій. Тому необхід-

но спрямовувати виховну та корекційну роботу на 

розвиток інноваційного потенціалу особистості, який 

є найбільш вираженою ознакою психологічної готов-

ності учасників освітнього процесу до інноваційної 

діяльності. 
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PREDICTIVE COMPETENCE OF POLICE OFFICERS IN 

TERMS OF THEIR READINESS FOR INNOVATION ACTIVITY 
An important feature of the modern development of our state is its focus on the introduction of various types of in-

novations in all spheres of public life. In this context, the increase of innovation activity in the training of future po-

licemen, in particular the possibility of the formation and development of their innovative potential, is of particular 

importance. One of the important components of the probable success of readiness for change is a mechanism based on 

the predictive competence of future police officers. The purpose of the study is to examine the peculiarities of the func-

tioning of cadets’ predictive competence in the context of their readiness for innovations. Psychological Readiness for 

Innovation Activity Inventory (by V. Klochko, O. Krasnondatseva) and Anticipatory Ability Test (predictive compe-

tence) by V. Mendelevych were applied. The study involved 104 cadets of Kharkiv National University of Internal 

Affairs. The results of the study indicate differences in the manifestations of predictive competence in cadets with dif-

ferent levels of readiness for innovations. At the same time, it has been empirically proven that anticipatory ability acts 

as a kind of psychological resource – a moderator whose mechanisms of functioning mediate (facilitate or inhibit) the 

readiness for innovation in future police officers. The obtained results prove the need for the development and imple-

mentation of recommendations for the formation of predictive competence in cadets on the basis of the development of 

their ability for accurate and correct understanding of intentions of others, prediction of their actions, planning and fore-

casting their own activities and development of the ability to put forward alternative versions of scenario. 

Keywords: competence, predictive competence, anticipatory capacity, readiness for change, innovation activity, 

innovative potential, cadets, policemen. 
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