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Кожного	 дня	 професія	 поліцейського	 має	 різні	 фізичні	 та	
психічні	 навантаження,	 складні	 завдання	 за	 умов	 дефіциту		

©	Рудай	А.	С.,	2018	



	
Бочаровські	читання.	Харків,	2018 

	 224	

інформації	та	часу	та	постійний	ризик	 і	наявність	загрози	жит-
тю.	Саме	в	цих	умовах	проходить	професійна	діяльність	поліції,	
що	потребує	від	них	високого	рівня	стресостійкості	та	розвитку	
особистості.	Опановувати	негативні	життєві	обставини	та	пере-
борювати	 професійні	 труднощі	 допомагають	 правоохоронцям	
психологічні	ресурси,	що	в	водночас	забезпечують	професійний	
розвиток.	 Для	 цього	 необхідно	 мати	 певний	 запас	 внутрішніх	
психозахисних	ресурсів	стресостійкості	та	вміти	мобілізовувати	
їх	у	важких	життєвих	і	професійних	ситуаціях.		

Терміни	 «психологічні	 ресурси»,	 «особистосні	 ресурси»,	
«адаптаційні	 ресурси»	 в	 психології	 застосовуються	 для	 позна-
чення	широкого	кола	біоенергетичних,	 інтелектуальних,	харак-
терологічних,	вольових	властивостей	особистості,	властивостей	
її	 оточення,	 системи	 її	стосунків	 в	 соціумі	та	 розуміються	 авто-
рами	у	різноманітних	трактуваннях:	включаються	до	описуван-
ня	 стратегій	 життя	 (К.	 А.	 Абульханова;	 Л.	 І.	 Анциферова),	 розу-
міються	як	частина	поняття	особистісного	та	людського	потен-
циалів	(Д.	О.	Леонтьєв,	Т.	 В.	Корнілова	та	ін.),	 як	можливості	та	
засоби	подолання	стресу	(Р.	Лазарус,	С.	Хобфолл,	В.	О.	Бодров),	як	
аспект	 саморегуляції	 та	 регуляції	 діяльності	 та	 поведінки	
(К.	Муздибаєв,	А.	Н.	Фомінова,	Е.	І.	Рассказова,	Е.	А.	Сергієнко	та	ін.).		

Аналіз	 іноземної	 та	 вітчизняної	 літератури	 виявляє,	 що	 в	
якості	особистісних	ресурсів	виділяються	світогляд	(І.	П.	Шкура-
това,	Е.	А.	Анненкова),	тип	темпераменту,	мотивація	досягнення,	
інтернальність	(Л.	І.	Анциферова,	Л.	І.	Дементій),	когнітивні	зді-
бності	як	засоби	переробки	інформації	(В.	О.	Бодров),	особистісні	
риси	та	здібності,	такі	як	оптимізм,	обдарованість	та	ін.	(К.	Муз-
дибаєв,	Ю.	В.	Постилякова	та	ін.),	соціальні	групи,	до	яких	нале-
жить	особистість	та	стосунки	у	них	(Т.	Л.	Крюкова,	Е.	І.	Никити-
на).	 Окремо	 розглядають	 як	 ресурс	 особливу	 життєву	 диспози-
цію	людини	–	«hardiness»	або	життєстійкість	(С.	Мадді,	С.	Кобаса,	
Л.	А.	Александрова).	

О.	О.	Євдокимова,	аналізуючи	психологічні	особливості	дія-
льності	 працівників	 правоохоронної	 системи,	 говорить	 про	
необхідність	формування	 у	майбутніх	 правоохоронців	 не	тіль-
ки	 традиційних	 установок,	 необхідних	 для	 професійної	 діяль-
ності,	а	й	інших	якостей,	які	б	відповідали	сучасним	тенденціям	
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громадянського	 суспільства,	 таких	 як:	 гнучкість,	 мобільність,	
психологічна	готовність	до	роботи	і	т.	д.	[1,	с.	218].	

За	дослідженням	В.	В.	Доценко	виокремили	три	групи	інди-
відуальних	особливостей	працівників	поліції	на	етапі	професій-
ного	розвитку,	що	допомагають	їм	мобілізуватися	і	адаптувати-
ся	 в	 стресовій	 ситуації:	 ціннісні	 ресурси,	 ресурси	 саморегуляції	
та	 інструментальні	 ресурси.	Ціннісні	 ресурси	 –	 це	базові	 наста-
новлення,	 ціннісні	 орієнтації,	що	 визначають	 життєву	 перспек-
тиву	 особистості,	 шляхи	 досягнення	 цілей,	 спрямованість	 волі,	
уваги,	 інтелекту	 та	 напрямок	 саморозвитку	 особистості	 тощо.	
Регулятивні	ресурси	–	це	певні	стратегії	саморегуляції	поведінки	
особистості	за	допомогою	яких	індивід	налагоджує	міжособисті-
сні	 стосунки,	 ризикує,	планує,	моделює,	 аналізує	 і	 несе	 відпові-
дальність	 за	 власну	 поведінку.	 Інструментальні	 ресурси	 –	 це	
певні	навички	і	стереотипи	діяльності	до	яких	автори	відносять	
професійні	навички	поведінки,	механізми	психологічного	захис-
ту,	стратегії	копінг-поведінки	[2,	с.	27–29].		

В.	 А.	 Бодров	 визначив	 внутрішні	 ресурси	 поліцейського	 як	
«функціональний	потенціал,	що	забезпечує	високий	рівень	реа-
лізації	 її	 активності,	 виконання	 трудових	 завдань,	 досягнення	
завданих	показників	протягом	певного	часу»	[3,	с.	116–117].	

У	 дослідженні	 професійно	 важливих	 якостей	 правоохорон-
ців	А.	В.	Осінцева	та	О.	В.	Гарманова	акцентують	значущість	ви-
вчення	 самооцінки,	 самоактуалізації,	 ідентичності,	 життєвих	
сенсів,	емоційної	врівноваженості,	впевненості	та	лідерства,	ав-
тономності,	відповідальності,	цілеспрямованості,	рефлексивнос-
ті,	 адаптивності	 та	 психологічної	 гнучкості	[4,	 с.	 16],	 розвиток	
яких,	за	думкою	М.	Калашнікової,	характеризує	рівні	психологі-
чних	ресурсів	особистості	[5,	с.	187].	Н.	Г.	 Іванова	також	до	про-
фесійно	 важливих	 якостей	 відносить	 такі	 особистістні	 якості:	
впевненість	 в	 собі,	 стресостійкість,	 цілеспрямованість,	наполег-
ливість,	рішучість,	сміливість,	самовладання	та	ін.	[6,	с.	280].	

Е.	Ю.	Григоренко	 в	 своїх	дослідженнях	 зазначає,	 що	 мобілі-
зація	резервів	організму,	нові	емоційні	переживання,	зростання	
нервово-психічної	напруги,	 інформаційні	перевантаження	 в	 пе-
ріод	професійного	розвитку	призводять	до	психологічних	криз,	
які	 можуть	 виявлятися	 у	 порушенні	 адаптації	 до	 соціального	
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середовища.	 Психологічне	 благополуччя	 від’ємно	 пов’язане	 з	
переживанням	кризи,	 при	цьому	 у	 них	 знижається	 рівень	 якос-
тей,	що	дозволяють	долати	труднощі,	досягати	бажаного,	ставити	
власні	 цілі.	 І	 саме	 психологічні	 ресурси	 сприяють	 подоланню	
кризи	на	етапі	професійного	становлення	[7,	с.	100].		

Таким	чином,	професійна	діяльність	поліцейських	потребує	
розвитку	та	 вдосконалення	 своїх	власних	психологічних	 ресур-
сів	ще	на	ранніх	етапах	професійного	розвитку.		
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