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of psychological characteristics of the elderly, individual characteristics of those people who around and features 

of interaction between them; development and implementation of various means of influencing the elderly and those 

around them; the study of the effectiveness of the impact program). 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У МЕНЕДЖЕРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЗАЦІЇ 

У статті розглядаються результати досліджень психологічних особливостей регуляції діяльності та со-

ціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації. Перед початком роботи була пос-

тавлена гіпотеза щодо наявності впливу невротизації на складові соціально-психологічної адаптації у осіб, що 

працюють у сфері менеджменту, та їх кореляційні зв’язки. Для дослідження був обраний поширений комплекс 

методик: методика діагностики соціально-психологічної адаптації (Даймонд Р.Е., 2004 р.), методика діагнос-

тики самооцінки психічних станів (Айзенк Г., 1963 р.), методика діагностики рівня невротизації (Вассерман 

Л.І., 1987 р.), методика вимірювання ригідності (Айзенк Г., 1965 р.), методика експрес діагностики неврозу 

(Хесс Х., Хек К., 1975 р.). Вказані методики дозволили виявити та кількісно оцінити рівень невротизації у рес-

пондентів та особливості їх психологічного стану, в тому числі рівень адаптації, самоприйняття, прийняття 

інших осіб, емоційної комфортності, інтернальності, прагнення домінувати, тривожності, агресивності, 

фрустрації, ригідності тощо. Після проведення аналізу та порівняння результатів, було виявлено, що рівень 

невротизації дійсно має вплив на особливості соціально-психологічної адаптації та її складових. Виявлено, що 

при збільшені рівня невротизації відбувається погіршення психологічної регуляції діяльності та соціально-

психологічної адаптації особи. Із результатів дослідження можна побачити, що у респондентів з високою 

невротизацією відмічається підвищений рівень тривоги, фрустрації, агресії та ригідності, а також спостері-

гається напруження та складність при адаптації. Такі особи не зовсім повноцінно приймають себе та інших, 

мають гірший рівень емоційної комфортності, у них збільшений рівень прагнення домінувати, а відповідаль-

ність за результати своєї діяльності або ситуацію навколо себе вони частіше відносять до інших обставин 

або «рішення» долі. Респонденти з низьким рівнем невротизації мають кращі показники щодо психологічної 

регуляції своєї діяльності та соціально-психологічної адаптації. 

Ключові слова: психологічна регуляція діяльності, соціально-психологічна адаптація, рівні невротизації, 

адаптація менеджерів, вплив невротизації на адаптацію. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної про-

блеми 

На сьогодні робота менеджерів вважається одні-

єю із стресових професій, оскільки доводиться пра-

цювати в умовах, що мають нестабільний або неспо-

кійний характер, у тому числі: робота з великою кіль-

кістю соціальних контактів, у нових чи часто мінли-

вих умовах, або в напруженій обстановці тощо. Дово-

лі часто менеджерам доводиться адаптуватись до цих 

умов, а тому важливим є їх вміння регулювати свою 

діяльність та вміти соціально-психологічно адаптува-

тись до складних або напружених умов на роботі  

(Артемов С.Д.).  

Сучасні автори визначають поняття психічної 

регуляції діяльності як важливу активну форму люд-

ської поведінки, що базується у психіці особи та про-

являється у самосвідомості, самоконтролі, у діях, 

вчинках, словах та думках особи, у її намірах та спо-

гадах. Вона є відображенням оточуючого світу з поп-

равкою на особистість людини, її погляди, досвід, 
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індивідуальні риси, характер, темперамент, особливо-

сті її психічних процесів (Дрокіна О. В., Ковач Д., 

Ломов Б. Ф., Купцова С. А.).  

Водночас, соціально-психологічна адаптація є 

процесом та властивістю людини пристосовуватись 

до нових умов середовища, де людині доводиться 

мати справу з соціумом та його правилами, з метою 

якісного психологічного функціонування життєдіяль-

ності та зменшення негативних чинників, що погір-

шують психологічний стан людини (Бобнева М. І., 

Буєва Л. П., Суворова В. В., Свиридов Н. А., Шафран-

ская К. Д.). Значним фактором, що впливає на соціа-

льно-психологічне адаптування, є рівень невротизації 

людини. Оскільки людині з високим рівнем невроти-

зації достатньо складно адекватно витримувати стре-

сові навантаження. Наслідками цього у роботі мене-

джера є як внутрішні психологічні проблеми, напри-

клад, погане самопочуття, безсоння, агресивність, 

хмурий настрій тощо, так і зовнішні, такі як конфлік-

ти з колегами, керівництвом або ж клієнтами; як до-

пущені помилки у процесі роботи, що призводять до 

погіршення результатів виробництва та інші. 

Невротизацією сучасні автори називають специ-

фічним психологічним станом людини, коли спосте-

рігається тривале збудження нервової системи з при-

чини стресових факторів, внаслідок чого відбувається 

погіршення самопочуття, самоконтролю, посилюється 

втомлюваність, підвищується почуття тривоги або 

безпричинного страху, з’являються роздратованість, 

проблеми із засипанням або постійне бажання спати, 

а також починаються такі вегетативні реакції, як збі-

льшення частоти серцебиття, почервоніння шкіри, 

збільшена пітливість та інше (Бауманн Е., Воронов 

І. А., Карвасарский Б. Д., Мак-Вільямс Н., Перре М., 

Фрейд З.). Треба відмітити, що проблема дослідження 

психологічних особливостей регуляції діяльності та 

соціально-психологічної адаптації у менеджерів з різ-

ним рівнем невротизації на сьогодні розглянута недо-

статньо досконало. При пошуку інформації було 

знайдено мізерну кількість літературних джерел, що 

розкривають дане питання та ознайомлюють із шля-

хами вирішення проблеми.  

Варто зазначити, що ця проблема є достатньо 

важливою для проведення дослідження, оскільки ви-

щевказані моменти є розповсюдженими у сфері мене-

джменту і потребують більшої уваги. Отже, ми вва-

жаємо за доцільне з’ясувати, чи дійсно різні рівні не-

вротизації мають вплив на психологічні особливості 

регуляції діяльності та соціально-психологічної адап-

тації у менеджерів.  

Мета дослідження – дослідити психологічні 

особливості регуляції діяльності та соціально-

психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем 

невротизації. 

Задачі дослідження: 

1. Провести аналіз літератури щодо проблеми 

дослідження психологічних особливостей регуляції 

діяльності та соціально-психологічної адаптації осо-

би.  

2. Дослідити психологічні особливості регуляції 

діяльності та соціально-психологічної адаптації в осіб 

в залежності від їх рівня невротизації. 

3. Провести аналіз взаємозалежності та впливу 

різних рівнів невротизації на психологічні особливос-

ті регуляції діяльності та соціально-психологічної 

адаптації.  

Об’єкт дослідження – регуляція діяльності та 

соціально-психологічна адаптація. 

Предмет дослідження – психологічні особливо-

сті регуляції діяльності та соціально-психологічної 

адаптації в залежності від різних рівнів невротизації в 

осіб, які працюють у сфері менеджменту. 

Методологія дослідження 

Для проведення нашого дослідження було вико-

ристано такі теоретичні методи, як аналіз, синтез, по-

рівняння та узагальнення наукової літератури щодо 

визначення психологічних особливостей регуляції 

діяльності та соціально-психологічної адаптації, а 

також різних рівнів невротизації.  Емпіричні методи: 

дослідження психологічних особливостей соціально-

психологічної адаптації та рівнів невротизації особис-

тості. Статистичні методи: кількісний та якісний ана-

ліз результатів дослідження.  

Методики дослідження були обрані згідно мети і 

завдань цього дослідження. У досліджені ми застосо-

вували наступні методики:  

 методика діагностики соціально-

психологічної адаптації (Даймонда Р. Е., 2004 р.), що 

допомагає виявити у респондентів рівень адаптації, 

самоприйняття, прийняття інших осіб, рівень емоцій-

ної комфортності, рівень інтернальності, прагнення 

домінувати та рівень ескапізму – уникнення проблем 

(Осницький А.К.); 

 методика діагностики самооцінки психічних 

станів (Айзенк Г., 1963 р.), за допомогою якої можна 

добре дослідити наскільки висока чи низька у випро-

бовуваного тривога, фрустрація, агресія та ригідність 

(Райгородский Д.Я.); 

 методика діагностики рівня невротизації (Ва-

ссерман Л. І., 1987 р.), котра вказує наскільки людина 

має збуджену нервову систему та наскільки вона схи-

льна до неврозу (Карелин А.А.); 

 методика вимірювання ригідності (Айзенк Г., 

1965 р.), яка допомагає дослідити наскільки респон-

дент схильний до мобільності або ригідності у своїх 

судженнях, принципах, поглядах, діях тощо (Райгоро-

дский Д.Я.); 

 методика експрес діагностики неврозу (Хесс 

Х., Хек К., 1975 р.), що надає результати рівня невро-

тизації та повідомляє наскільки респондент оцінює 

власні відчуття та поведінку (Райгородский Д.Я.). 

Дослідження психологічних особливостей регу-

ляції діяльності та соціально-психологічної адаптації 

у менеджерів з різним рівнем невротизації  було про-

ведене на респондентах-менеджерах. У досліджені 

брало участь 37 осіб віком від 18-ти до 59-х років. 

Експеримент проводився протягом одного тижня с 

04.04.2022 р. по 10.04.2022 р. Відсоткове співвідно-

шення чоловіків (2 особи) та жінок (35 осіб) – 5% та 

95% відповідно.  

Результати дослідження та їх обговорення: 

Проаналізувавши результати методики експрес 

діагностики неврозу (Хесс Х., Хек К., 1975 г.) по від-
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ношенню до інтегральних показників соціально-

психологічної адаптації, ми отримали наступні ре-

зультати. Респонденти, котрі мають високий рівень 

схильності до неврозу, мають середній рівень адапта-

ції - 60% респондентів цієї групи, та високий рівень – 

40%. Показник самоприйняття: середній рівень – 40%, 

та високий рівень –60%. Показник прийняття інших 

людей: середній рівень – 60%, та високий рівень – 

40%. Показник емоційної комфортності: середній рі-

вень – 60%, та високий рівень – 40%. Показник інтер-

нальності: середній рівень – 40% та високий рівень – 

60%. Показник прагнення домінувати: низький рівень 

–  20%, середній рівень – 40% та високий рівень – 

40%. Показник ескапізму (уникнення проблем): низь-

кий результат – 40%, в межах норми – 60%. 

Респонденти, котрі мають середній рівень схиль-

ності до неврозу, мають середній рівень адаптації – 

6% респондентів цієї групи, та високий рівень – 94%. 

Показник самоприйняття: високий рівень – 100%, 

низький та середній рівні відсутні. Показник прийн-

яття інших людей: низький рівень – 6%, середній рі-

вень – 6%, та високий рівень – 88%. Показник емо-

ційної комфортності: середній рівень –56%, та висо-

кий рівень – 44%. Показник інтернальності: середній 

рівень – 25% та високий рівень – 75%. Показник пра-

гнення домінувати: середній рівень –75%, та високий 

рівень – 25%. Показник ескапізму (уникнення про-

блем): низький результат – 38%, в межах норми – 

62%. 

Респонденти, котрі мають низький рівень схиль-

ності до неврозу, показали середній рівень адаптації – 

6% та високий рівень – 94%. Показник самоприйнят-

тя: високий рівень – 100%, низький та середній рівні 

відсутні. Показник прийняття інших людей: середній 

рівень – 19%, та високий рівень –81%. Показник емо-

ційної комфортності: середній рівень – 19%, та висо-

кий рівень – 81%. Показник інтернальності: високий 

рівень – 100%, низький та середній рівні відсутні. По-

казник прагнення домінувати: низький рівень – 6%, 

середній рівень – 25%, та високий рівень – 69%. По-

казник ескапізму (уникнення проблем): низький ре-

зультат – 63%, в межах норми – 37%. 

Характер вираженості показників соціально-

психологічної адаптації у респондентів з різними рів-

нями невротизації представлені на гістограмах А, Б, 

В. Можна побачити, як різняться рівні таких показни-

ків, як адаптація, самоприйняття, прийняття інших, 

емоційна комфортність, інтернальність, прагнення 

домінувати та ескапізм, у респондентів з високим, 

середнім та низьким рівнями невротизації. 

 

 

Гістограма А 

Результати дослідження показників соціально-психологічної адаптації у респондентів з високим рів-

нем невротизації 
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Гістограма Б 

Результати дослідження показників соціально-психологічної адаптації у респондентів з середнім рів-

нем невротизації 

 

 

Гістограма В 

Результати дослідження показників соціально-психологічної адаптації у респондентів з низьким 

рівнем невротизації 

 

 

Отримавши порівняльні дані, ми припускаємося 

наступних висновків щодо дослідження визначення 

соціально-психологічної адаптації в залежності від 

рівнів невротизації. Люди з високою невротизації ма-

ють меншу схильність до високої адаптації у порів-

нянні з особами, які мають середню або низьку невро-

тизацію (Андрєєва Г.М., Георгієва І.А.). Тобто може-

мо припустити, що їм складніше адаптуватися до не-

передбачених змін умов навколишнього середовища. 

У всіх респондентів, які мають низький та серед-

ній рівень невротизації, самоприйняття займає висо-

кий рівень у порівнянні з особами, які мають високий 

рівень невротизації. Це означає, що люди з високою 

невротизацією менше дозволяють собі бути такими, 

якими вони є, більш засуджують себе, гірше сприй-

мають свої почуття та бажання.  

Треба відмітити, що особи з високою невротиза-

цією мають схильність так сприймати не тільки себе, 

а й інших людей, про що і свідчать результати дослі-

ду. Тобто, у респондентів з високою невротизацією 

переважає середній рівень у сприйнятті інших людей, 

аніж у людей, які мають низький або середній рівень 

невротизації; останні сприймають інших людей дос-

татньо добре – з високим рівнем прийняття. 

Щодо результатів емоційної комфортності мо-

жемо зазначити, що в осіб з низькою невротизацією 

переважає високий рівень комфортності, в осіб з се-

редньою невротизацією – менш впевнені показники, а 

в осіб з високою невротизацією переважає середній 
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рівень емоційної комфортності. Це означає, що осо-

бам з високою невротизацією тяжче мати впевненість, 

спокій та бути розслабленими, навпаки, вони частіше 

відчувають напругу, сумніви з різних приводів, їм 

важче виконувати свою роботу, або ж виконання її 

може займати більше часу, у порівняні з особами з 

низькою невротизацією (Дикая Л.Г., Почебут Л.Г.). 

Відносно показників інтернальності ми бачимо, 

що у всіх респондентів з низькою невротизацією рі-

вень інтегральності високий. Це означає, що такі рес-

понденти схильні брати на себе відповідальність за 

власні вчинки, не звинувачувати оточуючих або об-

ставини у своїх помилках; вони добре розуміють, що 

події у їх житті здебільшого вчинені їх же власними 

руками. У людей з середньою та високою невротиза-

цією цей показник відповідно зменшується – це каже 

про те, що у таких осіб віра у власний контроль над 

життям зменшується, а пояснення щодо ситуацій, ко-

трі в них з’являються, більше належить до «рішень» 

долі. 

Згідно отриманих даних по показникам прагнен-

ня домінувати ми можемо вказати, що в осіб з низь-

кою невротизацією відмічається підвищення високого 

рівня у прагненні домінувати, у осіб з середньою нев-

ротизацією, ми бачимо більшу схильність до серед-

нього рівня домінування.  

Так само можемо визначити і про показники ес-

капізму – ми відмічаємо, що у людей з низькою нев-

ротизацією є більша схильність до низького рівня 

ескапізму. Це свідчить, що люди з низькою невроти-

зацією не тікають від своїх проблем і більшою мірою 

намагаються їх вирішувати, що часто призводить до 

зменшення напруги, а це може зменшувати рівень 

невротизації (Голованова А.А., Тарасова Л.Е., Шаміо-

нов Р.М.). 

Аналіз між рівнями невротизації наших респон-

дентів та показниками методики діагностики самоо-

цінки психічних станів (Айзенк Г., 1963 г.), показав 

наступні дані. У групи осіб з високим рівнем невроти-

зації показники тривожності низького рівня мають 

20% респондентів, середнього рівня – 60%, високого – 

20%. Показники фрустрації низького рівня мають 

20% респондентів, середнього рівня – 60%, високого – 

20%. Показники агресивності низького рівня мають 

40%, середнього рівня – 40%, високого – 20%. Показ-

ники ригідності середнього рівня мають – 60%, висо-

кого – 40%. 

У осіб з середнім рівнем невротизації показники 

тривожності низького рівня мають 63% осіб цієї гру-

пи, середнього рівня – 37%. Показники фрустрації 

низького рівня мають 63%, середнього рівня – 37%. 

Показники агресивності низького рівня мають 37%, 

середнього рівня – 63%. Показники ригідності низь-

кого рівня мають 37%, середнього рівня – 57%, висо-

кого – 6%. 

У осіб з низьким рівнем невротизації показники 

тривожності низького рівня мають 81% осіб цієї гру-

пи, середнього рівня – 19%. Показники фрустрації 

низького рівня мають 88%, середнього рівня – 12%. 

Показники агресивності низького рівня мають 37%, 

середнього рівня – 63%. Показники ригідності низь-

кого рівня мають 75%, середнього рівня – 25%. 

Характер вираженості показників самооцінки 

психічних станів у респондентів з різними рівнями 

невротизації представлені на гістограмах Г, Ґ, Д. Мо-

жна побачити, як різняться показники рівнів тривож-

ності, фрустрації, агресивності та ригідності у респо-

ндентів з високим, середнім та низьким рівнями нев-

ротизації. 

 

Гістограма Г 

Результати дослідження показників самооцінки психічних станів у респондентів з високим рівнем 

невротизації 

 
 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

тривожність фрустрація агресивність ригідність 

низький рівень середній рівень високий рівень 



                             Psychology - Education  

 

Science and Education, 2022, Issue 1                                 18    

 

Гістограма  Ґ 

Результати дослідження показників самооцінки психічних станів у респондентів з середнім рів-

нем невротизації 

 
 

Гістограма Д 

Результати дослідження показників самооцінки психічних станів у респондентів з низьким рівнем 

невротизації 

 
 

Отримавши порівняльні дані, ми припустилися 

наступних висновків щодо дослідження самооцінки 

психічних станів, а саме тривожності, фрустрації, аг-

ресивності та ригідності, в залежності від рівнів нев-

ротизації. У людей з низькою невротизацією відміча-

ється низький рівень тривожності, і навпаки, в осіб з 

високою невротизацією ми бачимо схильність до ви-

сокого рівня тривожності. Це означає, що особи з ви-

сокою невротизацією частіше страждають від напру-

ги, стресів, частіше переживають при появі проблем, 

частіше емоційно виснажені після роботи, частіше 

мають фізіологічні ознаки тривожності, такі як збіль-

шений темп серцебиття, важке дихання, пітливість, 

почервоніння шкіри та інше (Астапов В.Н.). 

Аналізуючи результати показників фрустрації, 

ми визначили, що особи з високим рівнем невротиза-

ції мають схильність до високого рівня фрустрації, 

особи з середньою невротизацією – мають схильність 

лише до середнього та низького рівня фрустрації, а 

особи з низькою невротизацією в більшості схильні 
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до низького рівня фрустрації. Це свідчить про те, що 

особи з низьким рівнем невротизації більш урівнова-

жені до стресів, непередбачуваних подій, де результат 

не є очікуваним для них в позитивному плані; тобто 

вони схильні спокійно приймати удари долі та менше 

стресувати від проблем (Столяренко Л.Д.). 

Аналізуючи результати показників агресивності, 

ми визначили, що представники високого рівня нев-

ротизації мають майже однакові показники рівнів аг-

ресивності. Представники низького та середнього 

рівня невротизації схильні більшою мірою до серед-

нього рівня агресивності, однак у них відсутні дані 

щодо високого рівня агресивності. Ми можемо при-

пустити, що люди з пониженим рівнем невротизації 

рідкіше відчувають прояви агресії або ж бажання до-

мінувати та настояти на своїй точці зору, оскільки 

більшою мірою можуть контролювати свою напругу 

від стресу або непередбачуваних обставин. 

Щодо результатів показників ригідності, ми по-

бачили, як зменшується тенденція у рівнях ригідності 

в залежності від рівня невротизації, а саме, ми маємо 

дані, що у респондентів низької невротизації присутні 

більшою мірою низький рівень ригідності, а у респо-

ндентів високої невротизації є схильність до серед-

нього та високого рівня ригідності. Тобто, представ-

никам високого рівня невротизації важко справлятися 

з різкими змінами будь-чого, вони мають власне ста-

більне уявлення щодо оточення та їм важно міняти 

своє відношення, поведінки, погляди при потребі або 

непередбачуваних змінах обставин.  

Після проведення аналізу результатів щодо ригі-

дності респондентів з рівним рівнем невротизації, ми 

визначили, що у респондентів з високим рівнем нев-

ротизації рівень мобільності був у 20% осіб, середній 

рівень, коли виявляються риси мобільності та ригід-

ності, виявлено у 80%. У респондентів з середнім рів-

нем невротизації маємо відмітити, що середній рівень, 

коли виявляються риси мобільності та ригідності, 

виявлено у 94%, рівень ригідності – у 6%. У респон-

дентів з низьким рівнем невротизації рівень мобіль-

ності був у 6%, середній рівень, коли виявляються 

риси мобільності та ригідності, виявлено у 88%, рі-

вень ригідності – у 6%. 

Отже, у Гістограмі Е можна побачити наскільки 

видимою є різниця вищезазначених показників. 

 

Гістограма Е 

Результати дослідження показників рівнів ригідності у респондентів з високим, середнім та низьким 

рівнями невротизації 

 
 
Отримавши порівняльні дані, ми припустилися 

наступних висновків щодо дослідження вимірювання 

ригідності в залежності від рівнів невротизації. Най-

більша кількість респондентів з усіх трьох рівнів нев-

ротизації має схильність до середнього рівня ригідно-

сті, а саме до виявлення рис як ригідності, так і мобі-

льності. Однак можемо визначити, що у деяких рес-

пондентів з високою невротизацією є незначна схиль-

ність до рівня мобільності. Це свідчить про те, що не 

дивлячись на високу невротизацію, деякі особи схи-

льні змінювати свої погляди або ж підстроюватись під 

ситуацію. Проте така мобільність може й викликати 

більшу невротизацію у свою чергу, як замкнуте коло. 

Висновки  

Узагальнюючи вищезазначені отримані резуль-

тати, можемо заявити, що мета цього дослідження 

досягнута. Було досліджено та проведено аналіз взає-

мозалежності та впливу різних рівнів невротизації на 

психологічні особливості регуляції діяльності та соці-

ально-психологічної адаптації. Як висновок, можемо 

зазначити, що рівень невротизації дійсно має свій 

вплив на соціально-психологічну адаптацію та регу-
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ляцію діяльності особи. Тобто, чим вищий рівень нев-

ротизації людини, тим більше вона схильна до висо-

ких рівнів дезадаптації. Висока невротизація заважає 

людині швидко адаптуватись до непередбачуваної 

ситуації, заважає адекватно сприймати себе та оточу-

ючих, зменшує емоційну комфортність, збільшує три-

вогу, фрустрацію, агресивність та ригідність. Низький 

рівень невротизації значно зменшує зазначені негара-

зди та допомагає швидко впоратись зі стресом та на-

пруженістю, а також прискорює процес адаптації лю-

дини до її оточуючої ситуації. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REGULATION OF ACTIVITY AND SOCIO-

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MANAGERS WITH VARIOUS LEVELS OF NEUROTICISM 

The article considers the research results of psychological features of regulation of activity and socio-

psychological adaptation of managers with various levels of neuroticism. A hypothesis was put forward before starting 

work regarding the influence of neuroticism on the components of socio-psychological adaptation in people working in 

the field of management and their correlations. A common set of methods was chosen for the study: a method for diag-

nosing socio-psychological adaptation (Diamond R. E., 2004), a method for diagnosing self-assessment of mental states 

(Eysenck H., 1963), a method for diagnosing the level of neuroticism (Wasserman L. I., 1987), a method for measuring 

rigidity (Eysenck H., 1965), a method for express diagnosis of neurosis (Hess H., Heck K., 1975). These methods made 

it possible to identify and quantify the level of neuroticism among respondents and the characteristics of their psycho-

logical state, including the level of adaptation, self-acceptance, acceptance of other people, emotional comfort, internali-

ty, the desire to dominate, anxiety, aggressiveness, frustration, rigidity, etc. It was found that the level of neuroticism 

really has an impact on the characteristics of socio-psychological adaptation and its components after analyzing and 

comparing the results. It was revealed that with an increase in the level of neuroticism, there is a deterioration in the 

psychological regulation of activity and socio-psychological adaptation of the individual. It can be seen from the re-

search results that respondents with high neuroticism have an increased level of anxiety, frustration, aggression and 

rigidity, as well as tension and difficulty in adapting. Such people do not fully accept themselves and others, have a 

worse level of emotional comfort, they have an increased level of desire to dominate; they more often attribute 

responsibility for the results of their activities or the situation around them to other circumstances or a “decision” of 

fate. Respondents with a low level of neuroticism have the best indicators of psychological regulation of their activities 

and socio-psychological adaptation. 

Keywords: psychological regulation of activity, socio-psychological adaptation, levels of neuroticism, adaptation 

of managers, influence of neuroticism on adaptation. 
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