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ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ 
ПРАВООХОРОНЦЯ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Викладено теоретичні міркування щодо сутності поняття психологічних 
ресурсів особистості, їх істотних особливостей і значення у житті людини. На-
водяться погляди дослідників на різновиди психологічних ресурсів особистості. 

Сучасна наука досить часто оперує поняттям ресурсу, останнім ча-
сом модним є словосполучення «людські ресурси» як мірило «кількості 
якісних людей» в організації чи в країні. Будь-який власник чи керівник 
прагне мати якомога більше ресурсів у своєму розпорядженні, адже це 
потенціал для реагування на виклики і складності, а також для зростання. 

Психологія досить давно (вважаємо, що з відомої промови М. Селі-
гмана при вступі на посаду директора АРА) постулювала важливість не 
просто звільнити людину від психологічних проблем чи психопатологі-
чних симптомів, а й забезпечити розуміння закономірностей оптималь-
ного, благополучного життя. Така позитивна парадигма підкреслює осо-
бистісні характеристики, що відіграють буферну роль, серед них – 
психологічні ресурси. 

Особистість як система володіє певною кількістю різноманітних 
ресурсів, які психологія розуміє дуже широко. В поняття ресурсу вклю-
чають як структурні елементи особистості (риси характеру і темпераме-
нту, здібності, мотивація тощо), так і міжособистісні зв’язки і стосунки 
людини. Наявні фізично ресурси (речі, час, гроші тощо) осмислюються 
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особистістю, стаючи психологічними (наприклад, впевненість у тому, 
шо їх вистачить, чи розуміння того, де їх взяти, чи переконаність в їх 
надійності тощо). Психологи-практики оперують поняттям «ресурсний 
стан», в якому підкреслюється важливість не тільки володіти ресурсом 
як таким, а й усвідомлювати його наявність і доступ до нього. 

Зрозуміло, що використання поняття «психологічні ресурси» важ-
ливо в трьох аспектах: 1) якщо у людини їх нестача і вона потребує пев-
ного відновлення (наприклад, після перенесеної психотравми); 2) якщо 
людина активно розвивається (росте), і цей процес вимагає певних вне-
сків ресурсів; 3) якщо активність людини є неалгоритмічною і запит на 
ресурси може виникнути несподівано і невідкладно. До останнього мо-
жна з повним правом віднести складні і екстремальні професії, зокрема 
правоохоронні. 

Проблема психологічних ресурсів прямо пов’язана з різними аспек-
тами професійної діяльності правоохоронця, зокрема процесуальними 
(задоволеність працею, її психологічна «собівартість») та результатив-
ними (ефективність праці). Ресурси можуть вкладатись в діяльність, по-
легшуючи її, а усвідомлення їх наявності надає впевненості в можливос-
ті досягнення професійних цілей. 

Термін «психологічні ресурси» передбачає об’єктивацію, конкрети-
зування того процесу особистісного розвитку або психічного феномену, 
які обов’язково характеризуються високою психологічною ціною, вима-
гають від особистості спроможності зробити певний внесок, чимось  
пожертвувати задля своєї реалізації. Найчастіше розглядають ресурси 
особистісної стресостійкості (життєстійкості), саморегуляції та самороз-
витку (самореалізації). 

В сукупності психологічні ресурси складають певний запас, резерв, 
який дозволяє особистості активно виконувати усі функції, бути 
суб’єктом власного життя, тобто є релевантними психологічному поте-
нціалу [1, с. 15]. Важливою відмінністю ресурсів від резервів, на нашу 
думку, є їх здатність до відновлення. 

Близьким за змістом є поняття психологічного капіталу, уведене 
М. Чиксентмихайі по аналогії з категорією капіталу в економіці (ресур-
си, виведені з поточного обороту і спрямовані на перспективні очіку-
вання). Така трактовка ресурсів базується на парадигмі обмеженості 
запасу психічної енергії, яка може інвестуватись в різні види діяльності, 
що дають або безпосереднє задоволення або відстрочені вигоди, а може 
і «промотуватись», не приносячи ні задоволення ні користі [2, с. 48]. 
Зазначений автор розглядає розвиток навичок в контексті підвищення 
внутрішньої складності особистісної структури, чому сприяють, напри-
клад благодійність, спорт, творчість. Когнітивні процеси (уваги, мис-
лення, пам’яті тощо) і енергія, яка вкладається у ці види діяльності, в 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти  
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2020 

210 

майбутньому обернуться прибутком, в той час як їх вкладання у діяль-
ність з миттєвими позитивними емоціями призводить до втрат ресурсів. 

Д. О. Леонтьєв визначає психологічні ресурси як характеристику 
особистості, характеру, здібностей і окремих психічних процесів, що 
сприяють подоланню труднощів, проблем, протиріч, досягненню цілей 
життєдіяльності [3, с. 115]. Ю. М. Резнік вважає, що психологічні ресур-
си – це реалізовані, актуальні здібності, які поряд з нереалізованими (не-
затребуваними) можливостями складають особистісний потенціал. Він 
виділяє: 1) професійно-кваліфікаційні ресурси; 2) інформаційно-пізна-
вальні; 3) організаційно-комунікативні; 4) духовно-моральні; 5) репро-
дуктивні. Інструментами реалізації ресурсів виступають, на його думку, 
особистісні стратегії, зокрема стратегії життєвого благополуччя, життє-
вого успіху і самореалізації [4]. 

В. М. Марков і Ю. В. Синягін також вважають усю сукупність від-
новлювальних особистісних ресурсів, що спрямовуються на досягнення 
соціально значимих результатів, особистісним потенціалом. Ними роз-
роблена структурна модель, яка передбачає можливість оцінки потенці-
алу по зафіксованим в автобіографії досягненням (у сферах здоров’я, 
спілкування, навчання, захоплень, праці, сім’ї тощо). Спираючись на 
кількість і рівень досягнень у різних сферах, автори пропонують набір 
індексів для оцінки реалізації особистісного потенціалу [5, с. 137–138]. 

М. Селігман і К. Петерсон пропонують досить розлогий перелік з 
24 позитивних ресурсів особистості «Manual of Sanities», організованих 
в 6 груп: 1) мудрість і пізнання (креативність, допитливість, гнучкість 
мислення, інтерес до навчання, мудрість); 2) сміливість (хоробрість, на-
полегливість, щирість, життєва енергія); 3) гуманність (любов і доброта, 
соціальний інтелект); 4) соціальність (причетність до спільної справи, 
неупередженість, лідерство); 5) помірність (здатність прощавати, скром-
ність, розсудливість, самоконтроль); 6) духовність (почуття прекрасно-
го, вдячність, надія, почуття гумору, релігійність) [6]. Ці ж дослідники 
наводять дані про стрес-індуктоване (посттравматичне) зростання у осіб, 
які володіють достатньою кількістю зазначених ресурсів (зокрема хоро-
брості, доброти і гумору) на противагу тим, у кого їх не було. 

Нарешті хотілось би привести думку Ч. Карвера і М. Шейера, які 
виділяють два фактори збереження цілеспрямованої діяльності: 1) здат-
ність виділяти значимі, осмислені, невипадкові цілі, які корелюють з 
цінностями, що підвищує ймовірність збереження мотивації; 2) відчуття 
досяжності цілі, що дає впевненість в необхідності повторювати спроби 
по її досягненню. Автори висловлюють важливу тезу про те, що оскільки 
життя коротке, а ресурси обмежені, люди мають приймати усвідомлені 
рішення відносно того, куди ці ресурси вкладати, адже вкладені в одну 
діяльність сили не можуть бути використані для чогось альтернативного. 
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Тому вкрай важливою є здатність вчасно відмовитись від того, що не є 
кращим варіантом вкладення ресурсів, недосяжно або не вартує їх. Го-
ловна проблема – знати, що саме є недосяжним, адже в одному випадку 
впертість може обернутися простою тупістю, а в іншому стратегічний 
відступ може стати фатальною втратою. Здатність розрізняти ці два ви-
падки Карвер і Шейер називають мудрістю [7]. 
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  
ДО УМОВ ПРОФЕСІЇ 

Охарактеризовано складові професійної адаптації поліцейського до служ-
бової діяльності. Висвітлено основні проблеми, які ускладнюють процес адап-
тації та сприяють збільшенню періоду пристосування до умов професії. 

В Україні з 2015 року триває масштабна акція по реформуванню 
усіх ланок правоохоронної діяльності. Першою реформа торкнулася 
Національної поліції України та визначила нові аспекти психологічного 
забезпечення в підрозділах. Адже, головною метою є відбір гідних слу-
жби в поліції співробітників, професійна підготовка та супроводження 
їх діяльності не тільки в період адаптації до умов професії, а й в подаль-
ших періодах проходження служби. 


