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АНОТАЦІЯ 

 

Волинець Н.В. Психологія особистісного благополуччя персоналу Державної 

прикордонної служби України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». – Національна 

академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячено дослідженню особистісного 

благополуччя. Особистісне благополуччя розглядається як глобальне, цілісне 

суб’єктивне рефлексивне переживання особистістю позитивності та значущості 

власного «Я-існування» в цілому (як переживання якості життя) та через призму її 

життєздійснення в середовищі професійної діяльності, що репрезентує інтегральну 

оцінку якості життя, позитивні афекти стосовно професійної діяльності, 

організаційного середовища та, як наслідок, життя в цілому, та як суб’єктивне 

переживання-проживання ситуативного досвіду в різних сферах життєдіяльності як 

гармонійне поєднання вкладених зусиль та отриманої вигоди (винагороди, визнання, 

перспектив тощо). Особистісне благополуччя є переживанням та інтегральною 

рефлексивною оцінкою суб’єктом якості власного життя і життєдіяльності в цілому. 

Враховуючи «психологічне поле» життєвого середовища, що визначає 

особливості цілесмислової орієнтації, актуалізовані потреби, життєві позиції, 

соціальну впорядкованість та гармонізацію міжособистісних відносин, взаємодії та 

рефлексію особистості, а також «психологічне поле» часу життя, що сприяє 

суб’єктивному оцінюванню нею власного минулого, теперішнього та майбутнього 

життя, в тому числі, професійного, розроблено теоретичну фокусовано-холістичну 

модель особистісного благополуччя, в яку включено три фокуси-компоненти: 

особистісний, професійний та організаційний. Структурними компонентами 

особистісного благополуччя виявлено особистісну здійсненність життя, особистісну 

самоефективність та особистісну гармонію, професійну компетентність та 
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самореалізованість, професійно-організаційну мотивацію та професійний розвиток і 

досягнення. 

Виявлено особливості особистісного благополуччя персоналу ДПС України в 

контексті особистісного (осмисленості й спрямованості життя, цілеспрямованої 

орієнтації на майбутнє, внутрішніх конфліктів та вакуумів, переживання емоційно-

позитивних станів та комфорту, рефлексії), професійного (професійної 

ідентифікації, самореалізації та зростання, затребуваності, міжособової взаємодії і 

ставлення з боку інших осіб) та організаційного фокусів (організаційної культури 

відносин та організаційного управління, задоволеності змістом роботою та 

досягненнями в ній, взаєминами з керівництвом, колегами, умовами праці).  

Виявлено чотири типи особистісного благополуччя: особистісно-орієнтований 

(переживання благополуччя як результату особистісної та професійної 

здійсненності життя), кар’єрно-орієнтований (переживання благополуччя як 

результату успіхів в кар’єрі), професіонально-орієнтований (переживання 

благополуччя як процесу і результату самореалізації як професіонала) та соціально-

орієнтований (переживання благополуччя в процесі соціальних взаємодій).  

З’ясовано, що структура переживання особистісного благополуччя фахівців 

різних професійних спільнот має відмінності і залежить від місця професійної 

діяльності в психологічній структурі їхньої життєдіяльності. Тип професійної 

діяльності впливає на структуру переживання особистісного благополуччя, оскільки 

специфіка професійної (службової) діяльності визначає відмінності у переживаннях 

особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, 

професійної компетентності й самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації, професійного розвитку та досягнень фахівцями різних професійних 

спільнот залежно від статі, віку, стажу роботи (вислуги років), досвіду приватної 

практики та відмінності у типах особистісного благополуччя.  

На теоретичному та методологічному рівнях розроблено та апробовано 

програму психологічної підтримки особистісного благополуччя. Розроблено 

психодіагностичний скринінг-опитувальник, запропоновано програму 

психологічного консультування стосовно переживання особистісного благополуччя, 
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тренінг з розвитку професійного і життєвого цілепокладання та психологічної 

фасилітації особистісного зростання, а також рекомендації практичним психологам 

та військовим капеланам прикордонного відомства щодо психологічної підтримки 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України. 

Гіпотези та засадничі положення дослідницької концепції передбачають, 

що: 

– особистісне благополуччя є узагальненим універсальним показником 

переживання та інтегральної рефлексивної оцінки суб’єктом якості власного життя в 

цілому, що впливає на всі сфери її життєдіяльності; 

– загальне переживання особистісного благополуччя є базисною умовою, що 

впливає на професійну (службову) діяльність, визначає її ефективність та 

переживання особистісного благополуччя в інших сферах життєдіяльності; 

– провідним соціально-психологічним чинником, що впливає на переживання 

особистісного благополуччя та визначає психоемоційні стани особистості, є місце 

професійної (службової) діяльності в психологічній структурі її життєдіяльності; 

– особистісне благополуччя є складним комплексним психологічним 

утворенням, що містить структурні компоненти особистісної здійсненності, 

особистісної самоефективності, особистісної гармонії, професійної компетентності 

та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного 

розвитку й досягнень; 

– психологічна підтримка особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України базується на системно-холістичному підході, відповідно до якого 

особистісне благополуччя переживається в безлічі сфер життєдіяльності, де спосіб 

їх співорганізації задає його системність, і ґрунтується на положенні, що особистість 

переживає власне благополуччя, оцінюючи як якість життя в різних сферах 

життєдіяльності, так і власне переживання цієї якості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

уперше:  

– обґрунтовано системно-холістичний підхід до вивчення особистісного 

благополуччя, який поєднує системний опис умов життєдіяльності та спрямованість 



5 

 

на вивчення неповторної унікальної цілісності переживання індивідом 

особистісного благополуччя; 

– операціоналізовано поняття «особистісне благополуччя», яке розглядається 

як переживання та інтегральна рефлексивна оцінка суб’єктом якості власного життя 

і життєдіяльності в цілому, та на цій підставі розроблено концептуальну модель 

впливу переживання особистісного благополуччя на професійну (службову) 

діяльність; 

– визначено функціональне місце професійної (службової) діяльності в 

структурі соціальних чинників переживання особистісного благополуччя: 

встановлено, що ступінь нормованості професійної діяльності є базовим соціальним 

чинником, що впливає на переживання особистісного благополуччя, яке, в свою 

чергу, детермінує ефективність професійної (службової) діяльності; 

– виявлено структурні компоненти особистісного благополуччя: особистісна 

здійсненність життя, особистісна самоефективність та гармонія, професійна 

компетентність та самореалізованість, професійно-організаційна мотивація та 

професійний розвиток і досягнення, 

– розроблено типологію особистісного благополуччя за показниками життєвої 

та професійної спрямованості особистості: особистісно-орієнтований, кар’єрно-

орієнтований, професіонально-орієнтований та соціально-орієнтований; 

– встановлено, що загальні соціальні чинники життєдіяльності (стать, вік, стаж 

роботи (вислуга років), службовий статус, досвід приватної професійної практики) 

виступають чинниками переживання особистісного благополуччя переважно за 

параметрами особистісної самоефективності та гармонії, професійної 

компетентності й самореалізованості, професійно-організаційної мотивації, 

професійного розвитку та досягнень; 

– доведено, що структура переживання особистісного благополуччя фахівців 

різних професійних спільнот має відмінності і залежить від місця професійної 

(службової) діяльності в психологічній структурі їхньої життєдіяльності; 

– розроблено та апробовано програму психологічної підтримки особистісного 

благополуччя, яка складається з підпрограм: психологічного консультування 
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стосовно переживання особистісного благополуччя, тренінгу з розвитку 

професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання, яку впроваджено у діяльність психологічної служби ДПС 

України. 

поглиблено уявлення про: 

особистісне благополуччя як глобальне цілісне відрефлексоване переживання 

особистістю внутрішнього стану здійсненності та якості життя, а також як оцінка 

якості життя та життєдіяльності в цілому;  

удосконалено: засади застосування системно-холістичного підходу в 

методологічному та методичному аспектах психологічної підтримки особистісного 

благополуччя;  

набули подальшого розвитку: теоретичні та прикладні засади психологічного 

забезпечення професійної сфери життєдіяльності персоналу ДПС України. 

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: 

– операціоналізації поняття «особистісне благополуччя» та визначенні його 

місця у професійній сфері життєдіяльності; 

– виявленні відмінностей переживання особистісного благополуччя фахівцями 

різних професійних спільнот через переживання особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

й досягнень залежно від соціальних чинників життєдіяльності; 

– виявленні типологічних особливостей переживання особистісного 

благополуччя за показниками життєвої та професійної спрямованості особистості. 

Практичне значення роботи полягає у: розробці психодіагностичної 

методики скринінгової діагностики особливостей особистісного благополуччя та 

програми психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України. 

Теоретичні та емпіричні положення дисертації можуть бути використані 

викладачами вищих навчальних закладів при викладанні навчальних дисциплін 

«Військова психологія», «Психологія діяльності», «Психогігієна», «Здоров’я та 
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благополуччя у сучасних соціальних теоріях», «Теорія та технології психологічного 

тренінгу». 

Перший розділ «Науково-теоретичний аналіз психологічного благополуччя 

особистості» присвячений аналізу наукової літератури в українській та зарубіжній 

психології з проблеми аналізу категорії «особистісне благополуччя», 

психологічному аналізу переживання психологічного благополуччя особистістю, 

висвітленню особливостей структурних, рівневих та типологічних моделей 

психологічного благополуччя особистості та опису параметрів та критеріїв 

теоретичної моделі психологічного благополуччя особистості. 

Другий розділ «Діяльність з охорони державного кордону як чинник 

особистісного благополуччя прикордонників» присвячено аналізу особливостей 

професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України як 

визначальної характеристики його особистісного благополуччя, представлено 

положення щодо операціоналізації поняття «особистісне благополуччя» та 

охарактеризовано чинники особистісного благополуччя персоналу ДПС України в 

умовах здійснення професійної (службової) діяльності. 

У третьому розділі «Методологія та організація дослідження особистісного 

благополуччя» розглянуто послідовність доробок щодо теоретико-методологічного 

обґрунтування системно-холістичного підходу до аналізу особистісного 

благополуччя. У розділі представлено концептуальну модель впливу переживання 

особистісного благополуччя на професійну (службову) діяльність, фокусовано-

холістичну модель особистісного благополуччя, організаційні особливості та 

інструментарій емпіричного дослідження особистісного благополуччя. 

Четвертий розділ «Психологічні особистісні, професійні, організаційні 

особливості, структурні компоненти та типи особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України» представлено результати емпіричного аналізу особистісних, 

професійних та організаційних особливостей особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України, доведена їх статистична значущість. Розділ містить авторські 

розробки структурних компонентів та типології особистісного благополуччя. 
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У п’ятому розділі «Особливості переживання особистісного благополуччя 

фахівцями різних сфер професійної діяльності» представлено результати 

порівняльних аналізів ґендерних і вікових особливостей, а також особливостей 

особистісного благополуччя фахівців різних професійних спільнот, 

диференційованих за ознакою нормованості змісту та структури діяльності, в 

залежності від вислуги років (стажу роботи), службового статусу, наявності досвіду 

приватної практики.  

У шостому розділі «Психологічна підтримка особистісного благополуччя» 

подано концептуальні положення психологічного забезпечення особистісного 

благополуччя, особливості психологічної діагностики та консультування стосовно 

переживання особистісного благополуччя, тренінгову програму з розвитку 

професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання персоналу ДПС України та результати її апробації, а також 

рекомендації практичним психологам та військовим капеланам прикордонного 

відомства щодо психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України. 

Перспективними напрямками дослідження можуть бути поглиблений аналіз 

переживання особистісного благополуччя фахівцями різних сфер професійної 

діяльності, різних вікових груп та етнічних спільнот, а також розробка заходів 

психологічного забезпечення особистісного благополуччя в різних умовах 

здійснення професійної діяльності. 

Ключові слова: особистісне благополуччя, життєдіяльність, професійна 

діяльність, особистісна здійсненність життя, особистісна самоефективність та 

гармонія, професійна компетентність та самореалізованість, професійно-

організаційна мотивація, професійний розвиток і досягнення. 
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SUMMARY 

 

Volynets N. V. Psychology of personal well-being of the staff of the State Border 

Guard Service of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for getting Doctor degree of psychology sciences. Specialty 

19.00.01 – general psychology, history of psychology. – National Academy of the State 

Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky. Institute of 

Psychology named after G. S. Kostiuk NAPS Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of personal well-being. The personal 

well-being is considered as a global, holistic subjective reflexive personal experience of 

the positivity and significance of one's self-existence as a whole (as an experience of 

quality of life) and through the prism of its realization in the environment of professional 

activity, quality of life, positive affect on professional activity, organizational environment 

and, as a consequence, life in general, and as a subjective experience-living with 

situational experience in different spheres of life as a harmonious combination of efforts 

and benefits (rewards, recognition, perspectives, etc.). Personal well-being is the 

experience and integral reflection of the subject of the quality of one's own life and life 

activity as a whole. 

Considering the psychological field of living environment, which determines the 

peculiarities of the whole-orientation, the actual needs, life positions, social order and 

harmonization of interpersonal relations, interaction and reflexion of the personality, as 

well as the psychological field of life time, which contributes to the subjective assessment 

of his/her own past, present and future life, including professional, was developed 

theoretical focus-holistic model of personal well-being includes three focus-components: 

personal, professional and organizational. The structural components of personal well-

being have established the personal feasibility of life, personal self-efficacy and personal 

harmony, professional competence and self-realization, professional-organizational 

motivation, professional development and achievement. 

The features of personal well-being of the personnel of the State Border Guard 

Service of Ukraine in the context of personal (meaningfulness and orientation of life, 
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purposeful orientation towards the future, internal conflicts and vacuums, experience of 

emotional and positive states and comfort, reflection), professional (professional 

identification, self-realization and growth, demand, interpersonal interaction) and the 

attitude of others) and organizational (organizational culture of relations and 

organizational management, satisfaction with the content of work and achievements  pits 

in it, relationships with management, colleagues, working conditions) focuses were 

defined. 

Four types of personal well-being are identified: personal-oriented (experience of 

well-being as a result of personal and professional feasibility of life), career-oriented 

(experience of well-being as a result of success in a career), professionally-oriented 

(experience of well-being as a process and a result of self-realization as a professional) and 

socially-oriented (experiencing well-being in the process of social interactions).  

It has been found out that the structure of personal well-being of specialists of 

different professional communities has differences and depends on the place of 

professional activity in the psychological structure of their life activity. The type of 

professional activity influences the structure of personal well-being experience, because 

the specificity of professional (service) activity determines the differences in the 

experiences of personal life, personal self-efficacy and harmony, professional competence 

and self-realization, professional-organizational motivation, professional development and 

professional achievements by specialists of different professional communities, depending 

on gender, age, seniority (years of service), private practice experience and determines the 

differences in types of personal well-being. 

The program of psychological support for personal well-being at the theoretical and 

methodological levels has been developed and tested. It has been developed a 

psychodiagnostic screening questionnaire. A psychodiagnostic screening-questionnaire, а 

program of psychological counseling on the experience of personal well-being, training in 

the development of professional and life-long goal-setting and psychological facilitation of 

personal growth and recommendations to practical psychologists and military chaplains of 

the border department regarding the psychological support of the staff of the State Border 

Guard Service of Ukraine have been offered. 
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Fundamental premises and hypotheses of the author’s research concept: 

– the personal well-being is a generalized universal indicator of the experience and 

integral reflexive evaluation of the individual of the quality of his/her life as a whole, 

which influences all spheres of his/her life; 

– the general experience of personal well-being is a basic condition that influences 

professional (service) activity, determines its effectiveness and experience of personal 

well-being in other spheres of life; 

– the leading socio-psychological factor which influences the experience of personal 

well-being and determines the psycho-emotional states of the individual is the place of 

professional (service) activity in the psychological structure of his/her life; 

– the personal well-being is a complex psychological entity that contains structural 

components of personal reality, personal self-efficacy, personal harmony, professional 

competence and self-realization, professional-organizational motivation and professional 

development and achievements; 

– psychological support for the personal well-being of the staff of the State Border 

Guard Service of Ukraine is based on a system-holistic approach, according to which 

personal well-being is experienced in many spheres of life, where the way of their co-

organization sets its systematic nature, and is based on the assumption that the individual 

is experiencing his/her own well-being, assessing both the quality of life in various spheres 

of life and his own internal state of experience of this quality. 

For the first time: 

– it is substantiated a system-holistic approach to the research of personal well-

being is, which combines a systematic description of living conditions and a orientation on 

researching the unique integrity of the individual's experience of personal well-being; 

– it is operationalized the concept of «personal well-being», which is considered as 

an experience and integral reflexive evaluation of the individual of the quality of his/her 

life and life activity as a whole, and on this basis developed a conceptual model of the 

impact of personal well-being experience on professional (official) activity; 

– it is determined the functional place of professional (service) activity in the 

structure of social factors of experience of personal well-being: it is established that the 
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degree of normalization of professional activity is the basic social factor that influences 

the experience of personal well-being, which determines the effectiveness of professional 

(service) activity; 

– it is revealed the structural components of personal well-being: personal life 

reality, personal self-efficacy and harmony, professional competence and self-fulfillment, 

professional-organizational motivation and professional development and achievements; 

– it is developed a typology of personal well-being based on the indicators of life 

and professional orientation of the individual: personality-oriented, career-oriented, 

professionally-oriented and socially-oriented; 

– it is found that general social factors of life (gender, age and seniority (years of 

service), job status, experience of private professional practice) act as factors of 

experiencing personal well-being mainly on the parameters of personal self-efficacy and 

harmony, professional competence and self-realization, professional and organizational 

motivation, professional development and achievements; 

– it is proved that the structure of experience of personal well-being of specialists of 

different professional communities has differences and depends on the place of 

professional (service) activity in the psychological structure of their life activity; 

– it is developed and tested a program of psychological support for personal well-

being was, which consists of sub-programs: psychological counseling regarding personal 

well-being experience, training on the development of professional and life-long goal-

setting and psychological facilitation of personal growth, which is implemented in the 

work of the psychological service of the State Border Guard Service of Ukraine. 

it is deepened the conception of personal well-being as a global holistic reflective 

experience of the individual's internal state of reality and quality of life, as well as an 

assessment of quality of life and life activity as a whole;  

it is improved: principles of application of system-holistic approach in 

methodological and methodical aspects of psychological support of personal well-being; 

it is acquired further developing: theoretical and applied principles of psychological 

support of the professional sphere of life of the staff of the State Border Guard Service of 

Ukraine. 
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The theoretical significance of the results of the study is as follows: 

– operationalization of the concept of «personal well-being» and determination of its 

place in the professional sphere of life activity; 

– identification of differences in personal well-being by professionals in different 

professional communities through the experience of personal life, personal self-efficacy 

and harmony, professional competence and self-fulfillment, professional and 

organizational motivation and professional development and achievements depending on 

social factors of life activity; 

– revealing of typological features of personal well-being experience according to 

indicators of vital and professional orientation of personality. 

The practical significance of the work is to: develop a psychodiagnostic 

questionnaire screening diagnostics of personal well-being, outline the areas of counseling 

regarding the experience of personal well-being, develop a training program for the 

development of professional and life-long goal-setting and psychological facilitation of 

personal growth. 

Prospective areas of the research may be an in-depth analysis of the experience of 

personal well-being by specialists from different spheres of professional activity, in groups 

of different age groups and ethnic communities, as well as the development of 

psychological support for personal well-being in various conditions of professional 

activity. 

Key words: personal well-being, life activity, professional activity, personal 

feasibility of life, personal self-efficiency and harmony, professional competence and self-

realization, professional-organizational motivation, professional development and 

achievements. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Простір особистісної та професійної 

здійсненності життя особистості є одним з перспективних напрямків у сучасних 

дослідженнях у галузі психології, що дозволяє наблизитися до розуміння важливих 

аспектів життя, які забезпечують гармонійне, комфортне, благополучне існування 

людини. Сучасні реалії життя людей в українському суспільстві обумовлені 

неможливістю швидко змінити існуючу реальність, і вимагають особистих змін у 

напрямку конструювання комфортного життєвого простору та поведінки через 

внутрішнє бачення себе, власних можливостей у самореалізації тощо з метою 

вирішення проблем ідентичності, благополуччя, успіху і гармонії. Цей внутрішній 

образ ідентичності як особистісний профіль складається з розуміння, усвідомлення 

та визначення людиною себе і є мірилом того, як вона себе оцінює, які має по 

відношенню до себе очікування, якої якості життя заслуговує і чого прагне. 

Витоками цих образів є глибинні суб’єктивні передумови розвитку та виховання 

особистості в минулому, індивідуальний досвід успіхів та невдач, розчарувань, 

переживань, відчувань, реакцій інших людей тощо, які і формують цей образ, 

становлять особисту історію, історію «Я-здійснення». Наявність цього глибинного 

ядра, яке визначає поведінку, також пояснює утруднення, які людина переживає, 

коли намагається змінити деякі звички і спосіб життя, стикаючись з невідповідністю 

зовнішнього образу життя з тим, про що вона думає, що може робити, що закладено 

у ній як життєві непорушні принципи її існування, які визначають особистісну та 

професійну сфери її життя. 

Проблема впливу благополуччя особистості на різні сфери її життєдіяльності 

стала предметом сучасних українських та зарубіжних психологічних досліджень. 

Незважаючи на численні теоретичні та емпіричні дослідження, в психологічній 

науці не існує однозначного загальноприйнятого визначення цього феномену. 

Чимало праць науковців в галузі психології присвячено дослідженню різних 

аспектів феномену «благополуччя» з позицій екзистенціальної, гуманістичної та 

позитивної психології, суб’єктного, суб’єктно-діяльнісного, суб’єктно-вчинкового, 
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евдемоністичного і гедоністичного, ціннісного, системного, холістичного підходів, 

принципів детермінізму, системності, розвитку й активності. Різноманітність 

досліджень благополуччя представлено у працях як зарубіжних, так і українських 

науковців (М. Аргайл, О. Бондарчук, Н. Бредберн, Ш. Бюлер, А. Ватерман, 

В. Вілсон, Ж. Вірна, А. Вороніна, О. Груб’як, Т. Данильченко, Е. Дінер, Е. Десі, 

Д. Дубініна, В. Духневич, В. Дяченко, О. Зінченко, В. Зливков, С. Карсканова, 

А. Коваленко, О. Коваленко, Е. Кологривова, С. Лукомська, В. Манукян, А. Маслоу, 

М. Мартін, І. Мунасипова-Мотяш, Ю. Олександров, Я. Павлоцька, В. Пейвот, 

Г. Пучкова, Р. Райан, К. Ріфф, М. Селігман, Л. Сердюк, А. Созонтов, Є. Трошіхіна, 

Г. Фейст, А. Ферхнем, В. Франкл, Е. Фромм, К. Хорні, Г. Чайка, О. Чиханцова, 

М. Чіксентміхайі, Р. Шаміонов, О. Ширяєва та ін.). 

Одним з найскладніших напрямків дослідження психологічного благополуччя 

особистості є його вивчення в контексті професійної діяльності як однієї зі сфер 

життєдіяльності людини. Актуальність дослідження психологічного благополуччя 

особистості у професійній сфері життєдіяльності обумовлена зростанням 

усвідомлення того, що професійна діяльність впливає на її переживання, в тому 

числі, і особистісного благополуччя, яке, в свою чергу, також детермінує усі сфери її 

життя. У дослідженнях українських вчених, присвячених ефективності професійної 

діяльності прикордонників, переважно зосереджено увагу на ролі професійно 

важливих якостей військовослужбовців та їхньому розвитку (В. Балашов, 

С. Білявець, С. Буднік, Т. Вербанова, А. Галімов, О. Діденко, Ю. Івашков, Д. Іщенко, 

І. Катеринчук, І. Ковальська, Р. Ковальчук, М. Козяр, І. Криворучко, Д. Купрієнко, 

О. Лігоцький, О. Луцький, В. Мазур, С. Мул, В. Полюк, В. Серватюк, О. Торічний, 

С. Філіпов, Ю. Царьов, О. Щепетков та ін.). Проте, особливостям переживань 

прикордонниками особистісних внутрішніх станів та оцінці якості їхнього життя, в 

тому числі професійного, увага майже не приділяється, незважаючи на те, що 

ефективність їхньої професійної діяльності залежить не тільки від ступеню 

професійної та особистісної готовності, від наявності професійно важливих якостей, 

але й від особистісних переживань та станів, які в структурі професійної (службової) 
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діяльності прикордонного відомства та інших силових структур, як правило, не 

враховуються. 

Взаємозв’язку компонентів особистісного благополуччя з умовами 

професійного середовища, особистісними особливостями професіонала та 

виокремленню чинників професійного середовища, що детермінують розвиток тих 

чи інших якостей особистості, пов’язаних із особистісним благополуччям, 

присвячено праці Т. Адґоке (психологічне благополуччя працівників поліції), 

Д. Акінтайо (особливості психологічного благополуччя та поведінки працівників у 

виробничих галузях), А. Большакової (психологічне благополуччя та особливості 

ставлення до оточуючих), Р. Бьорман, Т. Госвамі (задоволення роботою та 

психологічне благополуччя офіцерів поліції), С. Гаврюченка (суб’єктивне 

благополуччя співробітників поліції в кризовий період професійної діяльності), 

Н. Горбач, Ю. Панюкової, Є. Паніної (психологічне благополуччя співробітників 

ОВС в умовах професійної діяльності), А. Дуки (суб’єктивне благополуччя 

інкасаторів у професійній сфері), С. Мінюрової та І. Заусенко (особистісні 

детермінанти психологічного благополуччя педагога), Ю. Захір, Л. Осьмук, 

М. Сафронової (психосоціальне благополуччя і професійна діяльність вчителів), 

Н. Панової (психологічне благополуччя у житті педагога); П. Звенигородського, 

Є. Сергієнко, А. Лекалова, Н. Терьохіної (контроль поведінки і суб’єктивне 

благополуччя представників різних професій), В. Хвостікової (задоволеність 

роботою і суб’єктивне благополуччя співробітника), Р. Шаміонова (суб’єктивне 

благополуччя в професійному середовищі), О. Ширяєвої (психологічне 

благополуччя особистості в екстремальних умовах діяльності), С. Лісовець 

(психологічне благополуччя як професійно значуща характеристика психолога) та 

ін.  

Загалом проблема впливу психологічного благополуччя особистості на 

професійну сферу життєдіяльності набуває актуальності також і у зв’язку з 

об’єктивними обставинами реалізації діяльності, результатами (ефектами) загальної 

і професійної соціалізації, що його детермінують.  

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена: 
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по-перше, невизначеністю місця особистісного благополуччя в структурі 

організації професійної діяльності та впливу на її ефективність; 

по-друге: необхідністю безумовного врахування особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України як критерію ефективного виконання завдань професійної 

діяльності та оцінки якості життя та життєдіяльності в цілому;  

по-третє: прикладною значущістю уявлень стосовно стану переживання 

особистісного благополуччя персоналом ДПС України в професійній сфері 

життєдіяльності, а також розробкою заходів його психологічної підтримки. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень психологічного 

благополуччя особистості в різних сферах життєдіяльності, відсутність належного 

науково-психологічного аналізу проблеми впливу переживання благополуччя на 

професійну діяльність особистості зумовили вибір теми дослідження «Психологія 

особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проводилось відповідно до: 1) плану наукової і науково-технічної діяльності 

Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького у межах науково-дослідної роботи «Психологічний розвиток 

емоційно-вольової стійкості прикордонників» (шифр 218-0108 І). Внесок автора у 

виконанні цієї роботи полягає у виявленні особливостей емоційно-вольової 

стійкості прикордонників та розробці тренінгової програми розвитку емоційно-

вольової стійкості прикордонників; 2) теми наукових досліджень кафедри 

психології та соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних технологій 

ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна»» «Соціально-психологічна діяльність психолога в 

соціономічній сфері» (номер державної реєстрації 0116U006969). Внесок автора у 

виконанні цієї роботи полягає у розробці теоретичних положень психологічного 

благополуччя особистості як мети та результату діяльності психолога в 

соціономічній сфері та розробці положень щодо надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (протокол № 13 від 
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15.03.2018 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27.11.2018 р.). 

Мета дослідження – визначити теоретико-методологічні засади системно-

холістичного підходу до проблеми особистісного благополуччя і розробити 

концептуальну модель впливу переживання благополуччя на професійну діяльність 

та на цій підставі розробити програму психологічної підтримки особистісного 

благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження:  

1. Здійснити науково-теоретичний аналіз психологічного благополуччя 

особистості та визначити поняття «особистісне благополуччя». 

2. Визначити функціональне місце професійної (службової) діяльності в 

структурі переживання особистісного благополуччя. 

3. Розробити системно-холістичну модель психологічних особливостей 

особистісного благополуччя та визначити параметри емпіричного дослідження.  

4. Емпірично виявити психологічні особистісні, професійні, організаційні 

особливості, структурні компоненти та типи особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України. 

5. Дослідити зв’язок переживання особистісного благополуччя із типом 

професійної (службової) діяльності. 

6. Розробити та апробувати програму психологічної підтримки особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України. 

Об’єкт дослідження – психологія особистісного благополуччя. 

Предмет дослідження – структура особистісного благополуччя 

військовослужбовців Державної прикордонної служби України. 

Гіпотези та засадничі положення дослідницької концепції передбачають, 

що: 

– особистісне благополуччя є узагальненим універсальним показником 

переживання та інтегральної рефлексивної оцінки суб’єктом якості власного життя в 

цілому, що впливає на всі сфери її життєдіяльності; 
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– загальне переживання особистісного благополуччя є базисною умовою, що 

впливає на професійну (службову) діяльність, визначає її ефективність та 

переживання особистісного благополуччя в інших сферах життєдіяльності; 

– провідним соціально-психологічним чинником, що впливає на переживання 

особистісного благополуччя та визначає психоемоційні стани особистості, є місце 

професійної (службової) діяльності в психологічній структурі її життєдіяльності; 

– особистісне благополуччя є складним комплексним психологічним 

утворенням, що містить структурні компоненти особистісної здійсненності, 

особистісної самоефективності, особистісної гармонії, професійної компетентності 

та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного 

розвитку й досягнень; 

– психологічна підтримка особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України базується на системно-холістичному підході, відповідно до якого 

особистісне благополуччя переживається в безлічі сфер життєдіяльності, де спосіб 

їх співорганізації задає його системність, і ґрунтується на положенні, що особистість 

переживає власне благополуччя, оцінюючи як якість життя в різних сферах 

життєдіяльності, так і власне переживання цієї якості. 

Теоретико-методологічними засадами дослідження виступають важливі 

психологічні положення: принципи активності психіки, детермінізму, розвитку, 

суб'єктивного та об’єктивного підходів до вивчення особистості, єдності свідомості, 

самосвідомості і діяльності, системності та системного аналізу людської свідомості; 

фундаментальні положення гуманістичної, екзистенціальної, аналітичної, 

позитивної та генетичної психології (С. Максименко, А. Маслоу, М. Селігман, 

В. Франкл, М. Чіксентміхайї та ін.), теорії самодетермінації, самоактуалізації, 

повноцінного функціонування, пошуку сенсу життя, особистісного розвитку, 

психічного здоров’я, зрілості, життєвого шляху, простору, способу та стилю життя, 

життєвого наративу та особистісного життєздійснення (Е. Дінер, Е. Десі і Р. Райан, 

Е. Еріксон, І. Корнієнко, С. Максименко, О. Малина, Р. Мей, С. Нартова-Бочавер, 

І. Некрасова, Г. Олпорт, В. Панок, О. Поліванова, К. Ріфф, К. Роджерс, О. Рудоміно-
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Дусятська, Л. Сердюк, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, Л. Чміль, Ю. Швалб, Т. Ширяєва, 

М. Шульга, М. Ягода та ін.). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано наступні методи: теоретичні – для формулювання концептуальних 

положень дисертації: теоретичний аналіз, зіставлення й узагальнення, інтерпретація 

сучасних теоретико-емпіричних досліджень в українській і зарубіжній психології, 

теоретичне моделювання, систематизація – з метою обґрунтування теоретико-

методологічних засад дослідження; емпіричні: анкетування, психологічне 

тестування, констатувальний та формувальний експерименти – для виявлення 

соціально-психологічних особливостей особистості; методи математико-

статистичного аналізу та обробки даних: кількісний та якісний аналіз (порівняльний, 

кореляційний, факторний аналізи, багатомірне шкалювання). Статистичний аналіз 

та розрахунки середніх арифметичних значень, стандартного відхилення, 

коефіцієнтів кореляції Спірмена, одновибіркового критерію Колмогорова-Смірнова, 

Н-критерію Краскала-Уоллеса, Т-критерію Вілкоксона, U-критерію Манна-Уітні 

проводилися за допомогою пакету статистичних програм SPSS 17.0. 

Експериментальна база дослідження. В емпіричному дослідженні прийняли 

участь 431 особа, з них: 349 військовослужбовців-прикордонників, які здійснюють 

професійну діяльність в органах (підрозділах) охорони державного кордону, віком 

23-55 років, з вислугою 1-26 років та 82 особи – психологи, соціальні працівники та 

соціальні педагоги Київської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської та 

Хмельницької областей, віком 23-68 років, зі стажем роботи 1-49 років. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

уперше:  

- обґрунтовано системно-холістичний підхід до вивчення особистісного 

благополуччя, який поєднує системний опис умов життєдіяльності та спрямованість 

на вивчення неповторної унікальної цілісності переживання індивідом 

особистісного благополуччя; 

- операціоналізовано поняття «особистісне благополуччя», яке розглядається 

як переживання та інтегральна рефлексивна оцінка суб’єктом якості власного життя 
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і життєдіяльності в цілому, та на цій підставі розроблено концептуальну модель 

впливу переживання особистісного благополуччя на професійну (службову) 

діяльність; 

- визначено функціональне місце професійної (службової) діяльності в 

структурі соціальних чинників переживання особистісного благополуччя: 

встановлено, що ступінь нормованості професійної діяльності є базовим соціальним 

чинником, що впливає на переживання особистісного благополуччя, яке, в свою 

чергу, детермінує ефективність професійної (службової) діяльності; 

- виявлено структурні компоненти особистісного благополуччя: особистісна 

здійсненність життя, особистісна самоефективність та гармонія, професійна 

компетентність та самореалізованість, професійно-організаційна мотивація та 

професійний розвиток і досягнення, 

- розроблено типологію особистісного благополуччя за показниками життєвої 

та професійної спрямованості особистості: особистісно-орієнтований, кар’єрно-

орієнтований, професіонально-орієнтований та соціально-орієнтований; 

- встановлено, що загальні соціальні чинники життєдіяльності (стать, вік, стаж 

роботи (вислуга років), службовий статус, досвід приватної професійної практики) 

виступають чинниками переживання особистісного благополуччя переважно за 

параметрами особистісної самоефективності та гармонії, професійної 

компетентності й самореалізованості, професійно-організаційної мотивації, 

професійного розвитку та досягнень; 

- доведено, що структура переживання особистісного благополуччя фахівців 

різних професійних спільнот має відмінності і залежить від місця професійної 

(службової) діяльності в психологічній структурі їхньої життєдіяльності; 

- розроблено та апробовано програму психологічної підтримки особистісного 

благополуччя, яка складається з підпрограм: психологічного консультування 

стосовно переживання особистісного благополуччя, тренінгу з розвитку 

професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання, яку впроваджено у діяльність психологічної служби ДПС 

України. 
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поглиблено уявлення про: 

особистісне благополуччя як глобальне цілісне відрефлексоване переживання 

особистістю внутрішнього стану здійсненності та якості життя, а також як оцінка 

якості життя та життєдіяльності в цілому;  

удосконалено: засади застосування системно-холістичного підходу в 

методологічному та методичному аспектах психологічної підтримки особистісного 

благополуччя;  

набули подальшого розвитку: теоретичні та прикладні засади психологічного 

забезпечення професійної сфери життєдіяльності персоналу ДПС України. 

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: 

- операціоналізації поняття «особистісне благополуччя» та визначенні його 

місця у професійній сфері життєдіяльності; 

- виявленні відмінностей переживання особистісного благополуччя фахівцями 

різних професійних спільнот через переживання особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

й досягнень залежно від соціальних чинників життєдіяльності; 

- виявленні типологічних особливостей переживання особистісного 

благополуччя за показниками життєвої та професійної спрямованості особистості. 

Практичне значення роботи полягає у: розробці психодіагностичної 

методики скринінгової діагностики особливостей особистісного благополуччя та 

програми психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України. 

Теоретичні та емпіричні положення дисертації можуть бути використані 

викладачами вищих навчальних закладів при викладанні навчальних дисциплін 

«Військова психологія», «Психологія діяльності», «Психогігієна», «Здоров’я та 

благополуччя у сучасних соціальних теоріях», «Теорія та технології психологічного 

тренінгу». 

Результати дослідження впроваджено у дослідницьку практику 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» (довідка 
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№ 51 від 23.05.2019 р.); у практичну роботу психологів при плануванні та реалізації 

заходів морально-психологічного забезпечення персоналу Національної академії 

Державної прикордонної служби України (акт реалізації №100-109 від 27.06.2019 

р.), Херсонського прикордонного загону ДПС України (акт реалізації від 01.07.2019 

р.), Кінологічного навчального центру (м. Великі Мости Львівської області) (акт 

реалізації від 18.07.2019 р.), Військової академії (м. Одеса) (акт реалізації №28/4/198 

від 12.06.2019 р.), у практичну діяльність психологів Громадської організації 

«Психологічне благополуччя особистості» (довідка №03 від 15.05.2018 р.), в 

інноваційну тренінгову діяльність Філії Донецького національного університету 

імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» (довідка №01-

01/69 від 08.07.2019 р.), у корекційно-реабілітаційну роботу з жінками, які 

постраждали від насильства в сім’ї, Управління соціального захисту населення 

Деражнянської районної державної адміністрації (довідка №1639/01-22 від 

08.07.2019 р.) та підтримано Міністерством освіти і науки України позиції щодо 

скринінг-опитувальника та тренінгової програми підвищення рівня та збереження 

особистісного благополуччя (довідка № 64-12/19-1 від 22.07.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі подані в дисертації наукові результати 

отримано автором самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

особистим внеском здобувача є: у колективній монографії [2], написаній у 

співавторстві з С. Кондратюк, Л. Левицькою, А. Фрадинською, І. Войціх, 

О. Новіковою та ін., здобувачеві належить розробка теоретичних положень 

психологічного благополуччя особистості як мети та результату діяльності 

психолога в соціономічній сфері (доробок здобувача становить 22 %); у статті [23] 

написаній у співавторстві з Ю. Швалбом, здобувачеві належить теоретичний аналіз 

методологічних проблем вивчення психологічного благополуччя, формулювання 

висновків, кінцеве редагування та оформлення матеріалу (доробок здобувача 

становить 50 %). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати презентованого дослідження доповідались та обговорювалися на 

науково-практичних конференціях: всеукраїнських – «Соціально-педагогічна робота 
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в закладах освіти інклюзивної орієнтації» (м. Хмельницький, 2017 р.), «Підтримка та 

реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи» (м. Хмельницький, 

2017 р.), «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та 

практика» (м. Хмельницький, 2018 р.), «Психологія національної безпеки і 

благополуччя особистості» (м. Львів, 2018 р.), «Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності складових сектору безпеки і оборони України» (м. Хмельницький, 

2018 р.), «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, 

проблеми та перспективи» (м. Харків, 2019 р.), а також міжнародних – «Актуальні 

проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у 

світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» (м. Київ, 2016 р.), 

«Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика» (м. Одеса, 2018 р.), 

«Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» 

(м. Київ, 2018 р.), «Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище 

особистості у психологічному вимірі» (м. Київ, 2018 р.), «Modern educational space: 

the transformation of national models in terms of integration» (м. Лейпциг, 2018 р.), 

«Перспективи науки та освіти» (м. Нью Йорк, 2018 р., 2019 р.). 

Кандидатську дисертацію за темою «Психологічні механізми протидії 

маніпулятивним намірам у студентів» захищено в 2008 році зі спеціальності 

19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. Матеріали та 

результати кандидатської дисертації в докторській дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

опубліковано у 41 науковій праці, із них: 1 монографія, 1 розділ у колективній 

монографії, 20 наукових статей – у фахових виданнях України в галузі психології, 6 

статей – у періодичних виданнях іноземних держав, 13 публікацій – у матеріалах 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 692 найменування, 

11 додатків на 146 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 662 сторінки. 

Основний обсяг складає 440 сторінок та містить 15 рисунків на 7 сторінках і 

47 таблиць на 43 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

1.1 Благополуччя особистості як філософсько-психологічна 

проблема 

 

Проблема переживання психологічного благополуччя особистістю останнє 

десятиліття стала предметом сучасних українських та зарубіжних психологічних 

досліджень. Різноманітні аспекти феномену «благополуччя» розглядаються в 

роботах зарубіжних та українських науковців (психологів, соціологів, медиків та 

ін.), які використовуючи положення екзистенціальної, гуманістичної та позитивної 

психології, суб’єктний, суб’єктно-діяльнісний, об’єктивний, суб’єктивно-

об’єктивний, системний, холістичний, евдемоністичний і гедоністичний, ресурсний, 

ціннісний та інші підходи та принципи детермінізму, системності, розвитку й 

активності.  

Загальні уявлення про благополуччя людини сформувалися зі стародавніх 

часів, в яких благополуччя уявлялося як прагнення людини до отримання насолоди 

від життя, що і являється основою сенсу та мети життя (гедоністичний підхід) та як 

прагнення зрозуміти сенс життя та самореалізуватися як повноцінно 

функціонуючий індивід (евдемоністичний підхід) [625]. Філософи-гедоністи 

античного періоду розглядали психологічне благополуччя: як чуттєві, фізичні і 

духовні задоволення – головну природню мету життя (Арістипп Кіренський); як 

насолоду життям, що є неможливою поза подякою від друзів, повагою батьків і 

служіння батьківщині, і пов’язаною з мудрістю, зі здійсненням правильного вибору, 

що ґрунтується на пізнанні та можливості отримати насолоду і від самого процесу 

пізнання (Аннікерид); як щастя, яке в принципі є неможливим, оскільки прагнення 

захистити себе від можливого болю і перманентна аналітика, що передує 

моральному вибору, змушують душу перебувати у вічному неспокої і позбавляють її 
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руху гармонійної і вільної плавності, а життя є стражданням, якого потрібно 

позбутися (Гегесій); як чесноту як глибинну внутрішню гідність, коли долі 

протиставляється мужність, закону – природа, а пристрастям – розум (Діоген) [134]; 

як духовне задоволення – стійке переживання, що не залежить від зовнішніх 

обставин і виникає через поєднання душевних якостей: задоволення, спокою, 

незворушності та узгодження людських прагнень (Епікур); як стан самозадоволення, 

внутрішні умови блаженства, що є мірилом щастя та вдалого життя (Демокрит) 

[166]. Таким чином, гедоністичний підхід при вивченні благополуччя акцентує 

увагу на його суб’єктивній властивості особистості, що існує в індивідуальному 

чуттєвому досвіді людини (переживається нею), формується на основі роботи над 

собою, залежить тільки від неї самої, оцінюється завдяки наявності певного спектру 

«душевних якостей», що дозволяють їй бути задоволеною і насолодженою своїм 

життям, щасливою, доброчесною.  

Філософи-евдемоністи античного періоду розглядали психологічне 

благополуччя в контексті життєрозуміння через поєднання щастя і доброчесності: як 

щастя-благо, яке є життєвим принципом або метою життя (Аристотель) [15]; як 

гідність (чеснота), що є результатом вдосконалення душі (Сократ) [262]; як 

доброчесність-благо (Платон) [286]. З позиції евдемоністичного підходу людське 

благо являє собою діяльність душі згідно доброчесності впродовж всього життя, а 

якщо доброчесностей декілька – то згідно найкращої і найбільш довершеної. Блага 

досягають ті, хто здійснюють вірні вчинки, володіючи доброчесністю чи 

застосувуючи її у складі душі чи в діяльності. Людина може і повинна досягти 

щастя, якщо щастя вона розуміє як прагнення до прекрасного, до блага [15]. 

Евдемоністичний підхід визначає більшою мірою психологічні аспекти 

благополуччя особистості: усвідомлення актуальних для особистості благ (щастя, 

гідності, доброчесності), чуттєве їхнє вираження та свідомий вибір способу життя, 

здійснення вірних вчинків для їх досягнення через набуття доброчесності з 

прагненням отримати його у найдовершенійшій формі щастя.  

Філософи-стоїки (Зенон, Марк Аврелій, Сенека, Епіктет) описують здатності 

людей бути щасливими незалежно від зовнішніх обставин, пов’язуючи чесноту з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm
http://www.ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm
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розумінням пануючої в природі необхідності. На їхню думку, ставлення людини до 

життя має полягати в тому, щоб свідомо, розумно і вільно, з легкістю і радістю 

приймати всі визначені невблаганною долею злети і падіння життєвих обставин, що 

і веде людину до чесноти – вищого блага [262]. У межах цього підходу 

благополуччя особистості розглядається як суб’єктивна властивість особистості, що 

проявляється у формі чуттєвого переживання і у сформованій у неї певної здатності-

налаштування у формі ставлення до життя і до переживання власного благополуччя 

у незалежних від неї умовах зовнішнього середовища як сприятливих, так і 

несприятливих.  

Антична філософія змістові аспекти психологічного благополуччя окреслює 

як задоволення, насолода, щастя, благо, чеснота, гідність, доброчесність. Їх можна 

досягти завдяки набуттю суб’єктивних властивостей особистості та її вчинкам і 

діяльності. Аналіз уявлень античних філософів дав можливість виокремити наступні 

параметри оцінки психологічного благополуччя особистості: суб’єктивний, 

вчинково-діяльнісний та соціальний. Осмисленість дійсності та відображення її в 

різних філософських концепціях сприяла розвитку багатоваріативності уявлень 

людей про їхнє благополуччя, джерелом якого є набуття благ суб’єктивного та 

морально-соціального характеру. Для досягнення благополуччя необхідно володіти 

суб’єктивним якостями доброчесності, мудрості, гідності тощо, а також вчиняти 

(діяти, жити) у відповідності з зазначеними чеснотами з метою досягнути щастя як 

вищого блага. Проте, поняття благополуччя та щастя, що використовувалися у 

філософії, починаючи з IV століття до н. е. до XVII століття сьогодні майже не 

використовується [177].  

В епоху Середньовіччя проблематика щастя пройшла складний шлях від 

заперечення навіть самої можливості існування щастя і боротьби з його 

обожествлінням до розуміння щастя як дару Божого, як радості в пізнанні Бога. 

Августин Блаженний вищим благом вважав благо життя як причину природи та 

форму знань, що проявляється у трьох умовах: природі (що вимірюється 

природними даруваннями, мистецтвом (знаннями) та корисністю («плодом»). Він 

зазначав, що благом для людини є розвиток в собі того, «чим ми добре живемо, і 
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знищення того, чим ми живемо погано» - це любов до Бога [3]. Проголошуючи 

прагнення до щастя основним змістом людського життя, Августин вбачав щастя в 

пізнанні людиною Бога і в розумінні своєї цілковитої залежності від нього. Поняття 

«благополуччя» в контексті насичення матеріальним благами розглядається ним як 

негативне явище, що призвело до падіння Римської імперії «…посилилися розбрати, 

зросло користолюбство, честолюбство та інші види зла, які є звичними при 

благополуччі» [3, С. 74]. Отже, в епоху Середньовіччя психологічне благополуччя 

особистості вбачалося як даність Бога в результаті благочестивого життя людини. 

Щоб досягти благополуччя людина, повинна бути смиренною («Бог гордим 

противиться, а смиренним дає благодать» [34, С. 1485]), безкорисною, цнотливою. 

Вважати себе щасливою могла лише та людина, яка мала тілесні і душевні блага. З 

цього періоду розуміння поняття «благополуччя» в межах різних релігійних течій 

було замінено на поняття «щастя».  

Християнство окреслює щастя як суб’єктивну властивість особистості, що 

передбачає задоволеність життям в усьому (глибоке внутрішнє задоволення, яке 

людина відчуває, усвідомлюючи присутність Божу в своєму житті, і яке дає їй 

можливість залишатися щасливою і не нарікати на Бога навіть тоді, коли здається, 

що все спрямовано проти неї), як радість і подяка Богу, оскільки воно не залежить 

від речей цього світу [22]. Щастя пов’язано із чеснотами та розумним життям, 

наповненим стражданнями та нестатками, досягнути якого можна лише через віру і 

любов до Бога. В епоху Відродження до XVII століття благополуччя особистості 

розглядалося як володіння найвищими благами, а щастя розумілося як досконалість, 

якої досягнути майже неможливо (Р. Декарт, Б .Спіноза, Г. Лейбніц) [349]. У XVIIІ 

столітті благополуччя ототожнювалося зі щастям, яке визначалося вже не як 

володіння благами, а як почуття задоволення. Щасливою вважалася та людина, яка 

була задоволена власним життям незалежно від того, чи володіє вона благами і не 

важливо якими, важливим стало суб’єктивне почуття задоволення (щастя). Проте, 

поняття щастя, яке формувалося в цьому столітті було суто гедоністичним і не 

виходило за межі задоволення.  
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В епоху Просвітництва, перестали розрізняти щастя і задоволення, 

співвідношення цих понять ще більше спростилося. В Англії Дж. Локк визначав 

щастя як найвище задоволення, яке доступне людині, а І. Бентам розумів щастя як 

задоволення. У Франції щастя зводилося до задоволення або задоволення зводилося 

до щастя (П. Гольбах). У Німеччині І. Кант відокремлював щастя від задоволення і, 

не надаючи великої цінності задоволенням, не цінував щастя. Незважаючи на таку 

істотну зміну поняття щастя, деякі традиційні положення теорії щастя зберегли 

свою значущість. Наприкінці епохи Просвітництва з’явилися міркування філософів 

щодо особистісних та вчинкових компонентів задоволення від життя. Так, 

Ж. Ламетрі, прихильник вкрай гедоністичних поглядів, вважав розкішшю мати таке 

задоволення в житті як творити добро, відчувати радість від хороших вчинків, від 

власної доброчесності, шляхетності, людяності, чуйності, милосердя, 

великодушності [349]. Рішучий крок до сучасного західного розуміння 

благополуччя здійснили протестанти, які закликали своїх послідовників радіти 

всьому, що посилається, оскільки все це є даром. Надалі пошуки розуміння щастя, 

задоволення життям, благополуччя йшли або паралельно з релігійними, або зовсім 

відходили від релігії. Щастя, як задоволеність життям, стало мірилом прогресу. 

Розвиток світової торгівлі і зростання економіки призвели до появи нової реальності 

– людини, здатної себе забезпечити матеріально і купити товари, вироблені в різних 

частинах світу, купити, як тоді здавалось, саме щастя [596].  

В ХІХ столітті розуміння щастя як приємного життя стало близьким до 

розуміння його як відчуття позитивного балансу життя, що має своїм наслідком 

загальну задоволеність життям. Думка про баланс життя набула широкого 

поширення та стала предметом роздумів. На початку XX століття, ці спроби 

здійснювалися в основному в чотирьох напрямках. Перший вбачав основу для 

поділу щастя і задоволення в цілісності щастя. На противагу окремим задоволенням, 

задоволення і щастя розглядалися як задоволення життям в цілому, яке досягається 

у зв’язці задоволень звуком, почуттям, активністю та ідеєю (Г. Решдолл) [614]. 

Другий напрям розмежовував ці поняття за принципом тривалості: на противагу 

ефемерним задоволенням, щастя розумілося як тривале задоволення. Третій напрям 
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виділяв щастя на основі якості задоволення, яке в ньому міститься (М. Шелер, 

У. Мак-Дугалл). Відповідно до четвертого напрямку щастя відмежовувалося від 

задоволення на тій підставі, що щастя – не тільки почуття, а й об’єкт позитивної 

оцінки, схвалення, оскільки щасливою вважалася людина, яка не тільки радіє 

життю, але й радіє не без підстав [349]. Жоден з цих напрямків не виявився 

достатнім для визначення дефініції «благополуччя». Поняття «щастя», 

«задоволення», «благополуччя» набували значень удачі, везіння, станів або 

володіння найвищими чеснотами і благами, потім звелися до поняття щастя та 

задоволення.  

Активний розвиток емпіричних досліджень переживань задоволення, щастя, 

благополуччя розпочався у другій половині ХХ століття. Поняття «психологічне 

благополуччя» як збалансування позитивних та негативних почуттів, що призводить 

до суб’єктивного відчуття щастя та загальної задоволеності життям, було введено у 

другій половині ХХ століття Н. Бредберном як критерій оцінки здоров’я та 

захворювань [456]. Сучасні дослідники в галузі психології активно проводять 

теоретичні та емпіричні дослідження благополуччя особистості, використовуючи 

гедоністичний підхід при вивченні суб’єктивних аспектів благополуччя особистості 

та евдемоністичний – при вивченні його психологічних аспектів. Прихильники 

гедоністичного підходу вважають, що показники психологічного благополуччя не є 

універсальними, вони залежать від культури і конкретних життєвих обставин. 

Відповідно до евдемоністичного підходу психологічне благополуччя досліджується 

з врахуванням теоретичних та методологічних принципів гуманістичної та 

позитивної психології, і розглядається як повнота самореалізації людини в 

конкретних життєвих умовах і обставинах. К. Ріфф, К. Кейєс, Б. Сінгер зазначають, 

що не всі задоволення сприяють досягненню психологічного благополуччя. Життєві 

труднощі, негативний і травмуючий досвід та переживання також можуть стати 

основою для підвищення психологічного благополуччя людини – через глибоке 

осмислення-переосмислення життя, усвідомлення власних життєвих цілей, 

встановлення гармонійних відносин з іншими людьми, набуття здатності до 

співпереживання [629; 631].  
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До найбільш значущих теоретичних розробок благополуччя в рамках 

евдемоністичного підходу можна віднести теорію психологічного благополуччя 

К. Ріфф і теорію самодетермінації Е. Десі і Р. Райана. Концепція К. Ріфф виникла на 

перетині гуманістичної, позитивної психології, психології розвитку та психології 

здоров’я і об’єднала в собі різні філософські та психологічні теорії, що пояснюють 

позитивне функціонування людини (Ш. Бюлер, Е. Еріксон, В. Манукян, А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, Є. Трошіхіна, К. -Г. Юнг та ін.). У зазначеному аспекті 

благополуччя розглядається як базовий суб’єктивний конструкт, що відображає 

сприйняття і оцінку людиною власного функціонування з точки зору вершини її 

потенційних можливостей (К. Ріфф) [627]; як результат задоволення потреб в 

автономії, компетентності та зв’язку з іншими, які є значущими для психологічного 

зростання, цілісності і переживання благополуччя (Р. Райан і Е. Десі) [626]. К. Ріфф і 

її колеги підкреслюють, що суб’єктивне благополуччя характеризує стан людини, а 

психологічне благополуччя є динамічним і напруженим переживанням. 

Евдемоністичне благополуччя містить екзистенційні компоненти (життєві цілі, 

особистісний розвиток і зростання тощо) і спрямовано на майбутнє, на відміну від 

суб’єктивного [630]. Р. Райан і Е. Десі, співвідносячи свою теорію з моделлю 

К. Ріфф, підкреслюють схожість розуміння благополуччя як результату 

повноцінного функціонування особистості, а не як результату досягнення бажань, а 

також схожість розуміння значущості автономії, компетентності та зв’язку з іншими 

людьми. Відмінність полягає в тому, що К. Ріфф розглядає ці компоненти 

благополуччя як індикатори, а Р. Райан і Е. Десі – як причини його виникнення. 

Багатовимірна модель К. Ріфф приймається багатьма дослідниками як базова, а 

розроблена нею методика вимірювання благополуччя активно використовується в 

дослідницькій практиці. Отже, гедоністичний підхід визначає феномен 

«благополуччя особистості» як суб’єктивне благополуччя особистості, що виникає 

як результат досягнення задоволення в різних сферах функціонування людини при 

униканні незадоволення і відчувається особистістю як емоційне переживання щастя, 

джерелом якого є задоволення потреб (В. Вілсон) [683]. А, відповідно до 

евдемоністичного підходу цей феномен розглядається як психологічне 
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благополуччя, що виникає внаслідок самореалізації особистості, розвитку власної 

індивідуальності та способів самовираження у різноманітних суперечливих 

взаємодіях соціального середовища. Різні емпіричні дослідження свідчать, що 

суб’єктивне і психологічне благополуччя доповнюють і компенсують одне інше при 

різній вираженості [630], а джерелом щастя визнається спрямованість на реалізацію 

глибинних цінностей, що пов’язано з напругою і зусиллями, спрямованими на 

вирішення проблем (А. Ватерман) [679].  

Природа психологічного благополуччя в контексті поняття «задоволення» 

відповідає основним теоретичним і методологічним принципам когнітивної та 

поведінкової психології, відповідно до яких враховується вплив на усвідомлення 

особистістю власного благополуччя як досягнення тілесного задоволення і 

задоволення від досягнення значущих цілей, результатів завдяки здатності людини 

адаптуватися до соціального оточення, співставляти себе з іншими людьми, 

власними ідеалами, спрямованістю, своїм минулим, орієнтуючись на власні реакції 

на події життя. Благополуччя переживається особистістю в результаті оцінки 

власного життя загалом при наявності позитивних афективних переживань та 

відсутності проявів негативних афектів з усвідомленням задоволення життям 

завдяки наявному задоволенням в професійній діяльності, сімейним життя, власним 

«Я», дозвіллям тощо. Досягнути його можна через успішну соціальну адаптацію 

завдяки позитивному мисленню і позитивній соціальній поведінці, збільшенню 

позитивних емоційних переживань та зменшенню стресових ситуацій (А. Созонтов) 

[338].  

Представники екзистенціальної та гуманістичної психології, прихильники 

евдемоністичного підходу, психологічне благополуччя уявляють насамперед як: 

здатність людини реалізовувати власну індивідуальність, ставати і бути суб’єктом, 

творцем власного життя через включення в певну професійну діяльність 

(самореалізація за А. Маслоу) [248]; виконання соціальних ролей через 

усвідомлення значення доброчесного життя, визначальних життєвих чеснот, 

орієнтацію на досягнення сенсу, сутності існування, пошук джерел творчої 

активності (В. Франкл) [379]; ставлення до іншої людини як самоцінності, здатність 
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до децентрації, самовіддачі та любові як способу реалізації такого ставлення; 

творчий, цілепокладальний характер життєдіяльності (Б. Братусь, Ю. Швалб) [44; 

411]; набуття цінності відносин та ставлень до оточуючих людей (А. Адлер) [5]; 

досягнення гармонійного стану через індивідуацію – становлення цілого, 

унікального індивіда, здатного до самореалізації (К.-Г. Юнг) [426]; набуття 

цілісності, спонтанності та самоідентичності (К. Хорні) [388], цілісності, 

відповідальності та відкритості (Є. Фромм) [380]; пошук особистого сенсу (Р. Мей) 

[256] тощо. 

Науковцями в емпіричних дослідженнях суб’єктивного благополуччя 

здійснено розведення емоційної і когнітивної його складових. Дослідження 

Е. Дінера показали, що ці компоненти по-різному чутливі до життєвої ситуації. 

Емоційне благополуччя відноситься до повсякденних переживань людини – частоти 

та інтенсивності радості, печалі, гніву, що роблять життя приємним або 

неприємним, а когнітивне – уявляється як задоволеність життям, і передбачає 

судження-розмірковування людини про своє життя [487]. Н. Бредбурн виявив, що 

приємні і неприємні емоції не є полюсами одного континууму, тобто присутність 

позитивних емоцій не обов’язково означає відсутність негативних, тому для 

повноти картини благополуччя людини він запропонував вивчати ці два аспекти 

окремо [457]. М. Аргайл і М. Мартін, вивчаючи суб’єктивне благополуччя, виявили, 

що якщо люди вважають, що задоволеність життям бажана, вони швидше 

спираються на позитивну інформацію при винесенні судження щодо свого життя, а 

якщо щастя в суспільстві розглядається як і важлива цінність, то більше значення 

надається негативним аспектам життя, що знижує когнітивну оцінку самого життя 

[441], а отже, при оцінці життя людиною значну роль відіграють соціальні і 

культурні установки.  

Дослідження суб’єктивного благополуччя значно просунули розуміння його 

структури, чинників і динаміки. З’явилися різні погляди на сутність благополуччя. 

Відповідно до цільового підходу благополуччя виникає при досягненні мети і 

апогей стану щастя знаходиться в точці досягнення кінцевого результату. А 

суб’єктивно-діяльнісний підхід орієнтований на процес, відповідно до якого сама 
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активність викликає особливі протяжні переживання щастя, благополуччя, 

«потоку», що приносить глибоке задоволення (М. Чіксентміхайі) [398]. 

Досліджуючи детермінанти психологічного благополуччя особистості, науковці 

зосереджують увагу на його чуттєвому компоненті – суб’єктивному відчутті, 

оскільки: із суб’єктивним відчуттям благополуччя особистості пов’язані особистісні 

чинники (позитивна самооцінка та внутрішній локус-контролю та екстраверсія) 

(Е. Дінер) [487] і може бути як причиною, так і наслідком повсякденних негараздів 

та стану фізичного здоров’я (Г. Фейст з колегами) [цит. за 373, С. 86-87]; 

суб’єктивне відчуття благополуччя залежить від: задоволеності особистими 

досягненнями, радості й задоволення від життя та міцного здоров’я (А. Ферхнем і 

П. Хайвен) [373] та від відчуття особистої ефективності (компетентності, 

самоефективності) (Г. Ложкін) [225]; існує значущий зв’язок між екстраверсією та 

суб’єктивним відчуттям благополуччя незалежно від специфіки ситуації (В. Пейвот 

з колегами) [607]; при високому рівні суб’єктивного благополуччя проявляється 

низький рівень спрямованості на процес життя, його емоційну сторону та низький 

рівень контролю власного «Я» (Ж. Вірна) [55]. Центральною рисою благополуччя 

особистості є самоприйняття, позитивна оцінка себе й свого життя з переважанням 

задоволеності життям і позитивними емоціями над осмисленим і доброчесним 

буттям (Ю. Олександров) [265].  

Феномен «благополуччя особистості» вивчається представниками позитивної 

психології, напрямку, що виник на початку XXI століття і стрімко розвивається, 

завдяки дослідженням позитивних аспектів людського життя (благополуччя, щастя, 

процвітання, сильних сторін особистості тощо). М. Селігман, її засновник, вважає, 

що позитивна психологія досліджує ті особливості людської поведінки і риси 

характеру, які властиві задоволеним життям, щасливим людям, а її метою є зміна 

фокусу психології від прагнення виправляти лише погане в житті, до того, щоб 

орієнтуватися і розвивати позитивні якості. Він виокремив три основних напрямки 

для досліджень психологічного благополуччя: позитивні емоції і суб’єктивне 

відчуття щастя, позитивні риси характеру людини, соціальні структури, що 

сприяють щастю і розвитку людей [645]. А для досягнення благополуччя та щастя 
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людиною він пропонує концепцію розквіту особистості, який складається з п’яти 

компонентів: позитивних емоцій, взаємодій, стосунків, сенсу та досягнень [641]. 

З позиції феліцитарного підходу феномен щастя людей є інтегративною 

характеристикою їх благополуччя, гідного рівня та високої якості життя. У цьому 

аспекті суб’єктивні характеристики щастя та їх оцінка залежать не тільки від рівня 

матеріального добробуту, освіти, культури, соціального статусу та активності самих 

людей, а від рівня розвитку суспільства (О. Кириленко) [188]. Суб'єктивна якість 

життя являє собою інтегральну психологічну категорію, яка акумулює значущі для 

особистості умови існування, рівень розвитку та ступінь задоволення комплексу її 

потреб та інтересів, що визначаються по відношенню до відповідних норм, звичаїв і 

традицій, а також до рівня її домагань і виявляються в різних формах діяльності 

(О. Паламарчук) [281, С. 363]. З позиції ресурсного підходу благополуччя 

особистості розглядається як ресурси, потенції та можливості збереження та 

покращення психологічного здоров’я. Концепт благополучної особистості може 

розглядатися з позиції як повноцінно і позитивно функціонуючої особистості, яка, за 

К. Роджерсом, володіє оптимальною психологічною пристосованістю, оптимальною 

психологічною зрілістю, повною відповідністю та відкритістю досвіду [313]. В 

межах цього підходу благополуччя розглядається як: сукупність необхідних 

особистісних ресурсів, що забезпечує суб’єктивну і об’єктивну успішність 

особистості (О. Ширяєва) [419]; внутрішні інтенції щодо життєздатності, 

саморозвитку, самовираження і самореалізації, що реалізуються в процесі 

діяльності, і являються ресурсами психологічного благополуччя (А. Вороніна) [102]; 

«інтегральний показник міри спрямованості людини на реалізацію особистісного 

зростання, самоприйняття, управління середовищем, автономії, життєвих цілей, 

позитивних відносин з оточенням, а також міри реалізованості цієї спрямованості, 

що суб’єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності собою та власним 

життям» (І. Галян, О. Галян) [107, С. 51]; «позитивне функціонування особистості, 

що включає самоприйняття, відчуття безперервного розвитку, наявність життєвих 

цілей, позитивні стосунки з іншими, здатність керувати середовищем та автономію, 

й передбачає оптимальне соціальне функціонування особистості» (А. Коваленко) 
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[190, С. 266]; ресурсний стан особистості, який детермінує та яким керує вона сама, 

що містить компоненти позитивного повноцінного функціонування в системі 

соціальних та індивідуальних відношень (Я. Павлоцька) [280]; «інтегральний 

показник ступеня спрямованості особистості на реалізацію основних компонентів 

позитивного функціонування, а також ступеня реалізованості цієї спрямованості, що 

суб'єктивно виражається у відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям» 

(Л. Сердюк) [330, С. 127]; інтегральне соціально-психологічне утворення, яке 

формується в системі реальних стосунків особистості з об’єктами оточуючої 

дійсності, в процесі соціально-психологічної діяльності, вибудовуючись на основі 

співвідношення систем ціннісних орієнтацій і оцінки досягнень в різних сферах 

життєдіяльності, і впливає на появу відповідного рівня ставлення до цих сфер, до 

себе як особистості і своїх цінностей, рольових функцій (Н. Іванцев, О. Потоцька) 

[161]. 

В сучасній психологічній літературі використовується для аналізу 

психологічного благополуччя спектр понять різної значущості: «суб’єктивне», 

«психологічне», «особистісне», «душевне», «емоційне», «соціальне», «матеріальне», 

«фізичне», «професійне», «онтологічне» благополуччя, «психологічне здоров’я» 

тощо. Зазначене багатоманіття різних аспектів благополуччя пов’язане з існуючою і 

схваленою в соціумі системою цінностей, переосмисленою і доповненою 

смисловими, потребнісно-мотиваційними та іншими детермінантами. Питання 

розділення цих понять на сьогодні є дискусійним. Складність та багатоаспектність 

зазначеного поняття визначається різноманітністю поглядів на його змістові аспекти 

та структурні компоненти. Вчені розглядають поняття суб’єктивного благополуччя 

як компоненту психологічного благополуччя, психологічне благополуччя як 

складову суб’єктивного, як синонімічні поняття, а також як взаємодоповнюючі 

показники повноцінного функціонування. Так, Л. Галіахметова зазначає, що поняття 

«благополуччя», «суб’єктивне благополуччя», «задоволеність життям» включають в 

себе об’єктивні і суб’єктивні компоненти та здійснюють взаємний вплив один на 

одного. А поняття «задоволеність життям», перебуваючи в тісному взаємозв’язку з 

поняттями «благополуччя» і «суб’єктивне благополуччя» не тотожне жодному з 
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них, воно характеризується стійкістю, стабільністю, комплексністю, системністю і в 

той же час охоплює відносно самостійні аспекти і явища [106]. Т. Данильченко 

виокремлює поняття «суб’єктивного соціального благополуччя», звертаючи увагу на 

посередницьку роль соціальних груп у сприйманні людиною життєвих подій на 

індивідуальному та суспільному рівнях, що дає змогу визначити цілісність 

позитивного переживання нею власного існування [126, С. 51]. 

Безпосередньо суб’єктивне благополуччя визначається науковцями: як 

когнітивна та афективна оцінка життя особистості, що базується в основному на 

задоволенні життям, позитивному впливі та негативному впливі (П. Гріффін і 

П. Уард) [520]; як інтегральне соціально-психологічне утворення, що включає 

оцінку і ставлення людини до свого життя, самої себе і базується на її активності, 

що містить когнітивний, емоційний і конативний (поведінковий) компоненти 

(А. Кружильна) [207]; як інтегральне особистісне утворення, що функціонує в 

динаміці, і є мотиваційним параметром особистості, ступінь вираженості якого 

залежить від реалістичності, структурованості, цілісності (узгодженості минулого, 

теперішнього і майбутнього), системи ставлень людини та життєвої перспективи, 

що включає цілі, плани, цінності і прагнення (Л. Сердюк) [331, С. 53]; як стан 

динамічної рівноваги, що досягається різноспрямованими за валентністю 

переживаннями задоволеності в різних сферах життєдіяльності; емоційно-оцінкове 

ставлення людини до власного життя, власної особистості, взаємостосунків з 

іншими людьми та процесів, які мають для неї значення з точки зору засвоєння 

нормативно-ціннісних та смислових уявлень про «благополучне» зовнішнє та 

внутрішнє середовище, яке виражається у задоволеності ним та відчуванні щастя 

(Р. Шаміонов) [404; 407]; як стан, що характеризує процес розвитку особистісної 

зрілості і супроводжує його, та як інтегральна характеристика функціонування 

особистості, де благополуччя і щастя є суб’єктивними конструктами, що являють 

собою внутрішні стани, почуття, уявлення (В. Манукян та Є. Трошкіна) [244]; як 

когнітивно-емоційна оцінка якості життя загалом та окремих його сфер, яка 

формується на основі міри задоволеності потреб, еталонних уявлень, сформованих у 

процесі соціалізації, та об’єктивних чинників (умов життя та діяльності, 
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задоволеності базових потреб, стану здоров’я тощо), сприйнятих та 

інтеріоризованих, та створює основу для досягнення внутрішніх, соціально 

орієнтованих цілей, самореалізації, розкриття свого потенціалу, осмислення життя 

(І. Горбаль) [109, С. 164]; як когнітивно-емоційна оцінка задоволеності різними 

сферами життя та самоприйняття з позиції власного досвіду (Е. Дінер) [487]; як 

інтегральний психологічний показник життя, що відображає ціннісні аспекти 

ставлення людини до різних сфер і рівень адаптації до них (В. Харченко) [385]; як 

показник задоволеності або незадоволеності життям, що формується на основі 

особливостей ставлення людини до себе і навколишнього світу та видах її діяльності 

й поведінки (Л. Куліков) [210]; як системна єдність оптимальних психологічних 

якостей і станів особистості: особистісної зрілості, самоактуалізації, стану 

психологічного благополуччя, гармонії особистості, суб’єктивного благополуччя, 

через ресурсний, процесуальний, результативний, структурний, оцінковий аспекти 

(Ю. Олександров) [265]; як чинник саморегуляції особистості, як результат 

саморегуляції психічних станів, як сприйняття життя індивідом (Н. Батурін) [24]; як 

переживання змістовної наповненості та цінності життя загалом як засобу 

досягнення внутрішніх, соціально орієнтованих цілей, що є умовою реалізації 

потенційних можливостей та здібностей (А. Вороніна) [101]; як стійка властивість 

особистості з домінуванням позитивних емоцій, тісних взаємовідносин, суб’єктною 

залученістю в життєдіяльність, осмисленістю життя та позитивною самомотивацією 

(С. Водяха) [60]; як інтегральне психологічне утворення, що включає оцінку і 

ставлення людини до свого життя і до себе самої (Г. Пучкова) [303]. 

Психологічне благополуччя співвідноситься з поняттями «задоволення 

життям» та «щастя», які також мають безліч інтерпретацій. Задоволення 

розглядається: як почуття і стан вдоволення, задоволеність з приємністю і радістю 

[336, С. 113]; як задоволеність виконанням своїх прагнень, бажань, потреб [263, 

С. 610]; як приємне відчуття від отримання бажаного та від бажаної діяльності, 

формальний спосіб почуватися щасливою людиною, досягнення необхідності або 

бажаного [467]; як результат вдалої, успішної реалізації людиною її життєвої мети, 

яка сприймається як надважлива екзистенційна цінність, життєвий сенс [403]. 
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Проблематика щастя людини стала популярною у дослідженнях не лише соціально-

психологічного напрямку, а й економічного, правового, антропологічного, 

демографічного, політичного тощо. Розміщення щастя в центрі державної політики, 

не являється новою ідеєю, адже прагнення до щастя закріплено в Конституції 

Франції та Декларації незалежності США [673]. Перші психологічні 

експериментальні дослідження феномену «щастя» провели Дж. Уотсон (анкетне 

опитування щодо виявлення джерел-чинників, які в цілому сприяють щастю) та 

Е. Торндайк (факторний аналіз «умов хорошого життя» – чинників задоволення 

життям) у 30-40-х роках ХХ століття [665; 680].  

У Західній Європі домінує концепція, яка пояснює щастя як сукупність 

прагнень людини та особистих значень у проясненні щастя [673]. Проте, 

дослідження щастя не може бути зведене до оцінюванням його рівнів, оскільки воно 

є самооцінковим явищем, швидше ідеєю, настроєм, мотивом в повсякденному житті 

людей. Закордонні науковці визначають щастя як різноплановий феномен, який 

проявляється у різних речах, в різних місцях, різних суспільствах та різних 

культурних контекстах (Г. Матеус і К. Ізкьєрдо) [593], як мета, усвідомлювана і 

потенційно доступна кожній людині через її дії (Д. МакМахон) [596], як відчуття 

гарного життя та бажання зберегти це відчуття (Р. Ліярд) [571]. Г. Уолкер аналізує 

щастя стосовно цінностей у трьох взаємопов’язаних аспектах: щастя як щось 

важливе за певних обставин, що не може бути остаточним благом; щастя як 

оцінкова категорія; щастя як цінність. Він пропонує розглядати щастя як 

тріангуляцію середовища, чесноти та відповідальності. Специфічність щастя 

визначається найбільш бажаними та цінними благами у житті людини, які 

сприймаються як такі, що позитивно впливають на життя людини, приносять 

відчуття задоволення життям. Воно характеризується суб’єктивністю оцінки 

людиною власного життя через пізнання та відчуття. Усвідомлення щастя сприяє 

виникненню міркувань про сенс життя, про життєві цінності та вплив соціального 

середовища на його виникнення. Сприйняття щастя чітко передбачає декілька 

тимчасових переваг: оцінюватися може загальний стан в певний момент часу, 

частина та/або сфера життя [673]. Щастя тісно пов’язане із відчуттям, що людина 
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рухається в правильному напрямку, що дозволяє чітко визначити, коли вона 

отримує те, що хоче (П. Брукнер) [460], може бути джерелом мотивації, що формує 

спосіб життя людей (Д. Гілберт) [514], являється частиною безперервного потоку 

суспільного життя (Г. Уолкер) [673]. 

Створюючи інтеграційні моделі внутрішнього суб’єктивного благополуччя, 

науковці зазначають на важливій ролі емоцій і відчуття щастя поряд з 

усвідомленням життя (Д. Леонтьєв, Р. Шаміонов, Н. Батурин та ін.). У моделі 

Д. Леонтьєва щастя розглядається як переживання злиття бажаного з фактичним при 

досягненні особистістю цілі: нормативне щастя (щастя-мінімум), досягається 

шляхом задоволення базових потреб, а евдемоністичне щастя (щастя-максимум), 

досягається шляхом постановки та досягнення особистісно осмислених цілей 

завдяки реалізації індивідуальних екзистенційних проектів [217]. О. Мішутіна 

концептуалізує поняття «щастя» за допомогою поняття «бажаний стан буття» як 

соціально заданий зразок, образ світу і людини, якими вони «повинні бути», що 

містить певні вимоги до людини і світу, життєві завдання, які необхідно вирішувати 

в процесі індивідуального життя [253]. М. Аргайл окреслює щастя як певну 

особистісну рису, завдяки якій відбувається активність людини на шляху до її 

самоздійснення [442]. Це поняття розробляється також у дослідженнях М. Фордіса 

(індекси щастя та психологічного здоров’я) [505], П. Хіллса (зв’язок позитивних 

налаштувань та дозвілля зі щастям та властивостями особистості, вимірювання 

психологічного благополуччя) [536; 537], С. Любомирскі та Г. Леппер (вимірювання 

суб’єктивного щастя) [588].  

Аутентичне щастя, яке містить три аспекти позитивні емоції, заняття і сенс, 

кожен з яких насичує задоволення життям і повністю вимірюється суб’єктивним 

усвідомленням, за М. Селігманом, досягається через відкриття людиною позитивних 

якостей, їх розвиток та реалізацію у різних сферах життя [644]. Дослідниками 

підкреслюється необхідність осмислення, насиченості і продуктивності життя для 

відчуття людиною благополуччя. Такої точки зору дотримуються сучасні російські 

психологи В. Чудновський, Р. Шаміонов, П. Фесенко та ін. [374; 408]. На важливій 
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ролі емоцій і відчуття щастя поряд зі свідомістю життя зауважують Н. Батурін, 

Д. Леонтьєв, Р. Шаміонов [24; 218; 408].  

Наразі недоречним вбачається ототожнювання понять «благополуччя», 

«щастя» та «задоволення». Задоволення являє собою почуття і стан вдоволення, 

радості щодо прагнень, бажань, потреб та діяльності особистості. А щастя 

уявляється як результат поєднання уявлень бажаних благ, вчинків та діянь 

особистості, спрямованих на їхнє досягнення та фактично отриманих благ. 

Психологічне благополуччя особистості є ширшою категорією, яка поглинає 

поняття «щастя» і «задоволення» і через них проявляється. Аналіз досліджуваної 

проблематики потребує виокремлення загальних критеріїв категорії «психологічне 

благополуччя особистості». По-перше, психологічне благополуччя має властивість 

суб’єктності, оскільки може переживатися лише індивідом, а отже, виокремлення 

суб’єктивного та соціально суб’єктивного його компонентів не вважаємо за 

потрібне. Властивість суб’єктності психологічного благополуччя підтверджується 

напрацюваннями багатьох науковців. Психологічними критеріями суб’єктності вони 

виокремлюють: здатність воліти бути людиною й самою собою, хотіти й могти 

відстоювати своє право на людське самісне існування, самовизначатись в просторі й 

часі свого життя, творити нові змісти та форми буттєвості, здійснювати рефлексію 

своїх творінь, набувати й нарощувати досвід буття, проектувати його нові форми та 

змісти (В. Татенко) [230, с. 336]; здатність людини як суб’єкта співставляти й 

оцінювати свої можливості з об’єктивними вимогами, умовами та завданнями в 

цілому (К. Абульханова-Славська) [2]; здатність людини як суб’єкта 

життєдіяльності ставити й вирішувати завдання активної адаптації до умов життя й 

здатність самовдосконалюватися в процесі цієї адаптації (Н. Александрова) [6]; 

здатність людини як цілісного з комплексом системних властивостей суб’єкта 

реалізовувати поставлені цілі, управляти, контролювати і оцінювати процес і 

результат своїх дій (А. Брушлінський) [45]. Отже, переживання 

благополуччя/неблагополуччя особистості виникає на основі її суб’єктивних 

переживань та оцінок різних сторін її особистості та життя, а також внутрішнього 
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переживання щодо якості життя як внутрішньої узгодженості, визначеності та 

задоволеності всіма її аспектами.  

По-друге, психологічне благополуччя сприймається, переживається і 

оцінюється особистістю в контексті якості рівнів життя в часовому континуумі: 

фізичного як здоров’я людини, пов’язаного з нормальним функціонуванням її 

біологічних систем і органів; психічного як продукту діяльності мозку (перцептивні, 

афективні, когнітивно-мнемічні, вольові та інші психічні функції та процеси); 

матеріального як задоволеність матеріальною стороною власного існування, 

духовного як відчуття причетності до духовної культури суспільства, усвідомлення і 

переживання сенсу власного життя, наявність віри; соціального як задоволеність 

соціальним статусом і актуальним станом суспільства, почуття спільності, 

задоволеність міжособистісними зв’язками і статусом [210]. 

По-третє, результативними ознаками психологічного благополуччя можна 

визначити: індивідуально-психологічні: щастя, радість, спокій, хороше самопочуття, 

бадьорість, наявність енергії, задоволення від життя в різних його проявах, віра в 

себе, здатність формувати власні цінності та сенси життя, осмислення та 

оцінювання досвіду, оптимізм, почуття гумору, позитивне налаштування, мужність, 

здатність отримувати задоволення від життя; здатність до саморегуляції, 

адаптивність, працездатність; потреба в самоповазі, самопізнанні, саморозвитку, 

самореалізації; та соціально-психологічні: якість та різноманіття стосунків з 

оточенням, здатність до співпраці, довіра, задоволеність міжособистісними 

зв’язками і соціальним статусом, потреба в активній участі в перетворені 

оточуючого середовища на краще тощо. 

Сучасні дослідження особистісного благополуччя мають декілька векторів 

його вивчення: дослідження структурних компонентів особистісного благополуччя, 

вивчення особистісного благополуччя як ресурсу-можливості здійсненності життя 

особистості та переживання особистісного благополуччя в ситуативному контексті. 
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1.2 Психологічний аналіз переживання психологічного благополуччя 

особистістю 

 

З народження в людині закладена природня потреба у благополуччі. Вроджена 

потреба емоційного забарвлення почуттів і відчуттів з приводу власного життя 

проявляється у динамічній тенденції бажання-прагнення до самоприйняття, 

самовираження, саморозвитку, самореалізації та прийняття іншими людьми. 

Аналізуючи підходи до визначення психологічного благополуччя/неблагополуччя 

особистості, науковці досліджують сферу станів та переживань порядку/хаосу 

притаманних особистості. Представники системно-структурного підходу до 

вивчення психіки особистості відносять сферу переживань до суб’єктивних 

особливостей особистості (Б. Ананьєв) [8, С. 300], до «суб’єктивного світу» людини 

(Б. Ломов) [223, C. 21]. В. Слободчиков розглядає переживання як суб’єктивну 

достовірність та очевидність власного внутрішнього світу людини, як її емоційну 

реальність, яка виражає прийняття або неприйняття нею того, що відбувається в 

певній ситуації [335, С. 266]. М. Теплов невід’ємною ознакою переживання як 

психічного утворення вважає напруженість, і визначає, що переживання на рівні 

почуттів здійснюється співвідносно з особистісними ставленнями до дійсності, в 

якій живе людина, до самої себе та до власної діяльності [352, С. 72, 76]. А, отже, 

переживання психологічного благополуччя повинні бути пов’язані з діяльностями, 

які становлять головний зміст людського життя і якими в значній мірі визначається 

життєва доля людини. Переживання благополуччя сприяє розумінню сенсу життя і 

вітальних, економічних, соціальних, політичних та естетичних цінностей культури 

(С. Шварц) [638]. 

В зазначеному контексті переживання психологічного благополуччя являє 

собою: структурне психічне явище, що розгортається в часі («пере-живання») як 

психічна діяльність; переживання позитивних емоцій і реакцій, що виникають у 

людини, яка опинилася в певній життєвій ситуації (О. Саннікова) [323]; центральний 

компонент внутрішнього світу як репрезентація свідомості того, що відбувається в 

оточуючому світі, або в біологічному тлі, або «всередині» самої особистості 
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(С. Максименко) [237, С. 174]; сукупність тілесних самовідчуттів, емоційних і 

когнітивних процесів, об’єднаних спільним предметом; психічний феномен, 

представлений у просторово-часовому та інформаційно-енергетичному 

континуумах, об’єднаних предметом переживання; феномен свідомості, 

представлений у вигляді образу переживання в психосемантичному вимірі 

свідомості, включений у взаємодію психічних процесів і станів і пов’язаний з 

буттєвою та рефлексивною структурами (Л. Фахрутдинова) [369, С. 111]; .  

Зарубіжні вчені переживання психологічного благополуччя розглядають у 

трьох напрямках [658]: перший – як особистість переживає-відчуває: власне життя 

та конкретні сфери і ситуації у власному житті (Д. Канеман і А. Дейтон) [556]; 

позитивний суб’єктивний досвід, позитивні індивідуальні риси та позитивні 

установки, які поліпшують якість життя та запобігають патологіям (М. Селігман та 

М. Чіксентміхайї) [645]; приємні позитивні психоемоційні стани (Д. Канеман і 

A. Крюгер) [558]; позитивний емоційний досвід в конкретні моменти життя 

(А. Крюгер та ін.) [567]; другий – як вона їх оцінює: якість життя через задоволення 

потреб в контролі, автономії, задоволенні та самореалізації (М. Хайд та ін.) [545], 

задоволення життям в цілому як свідоме оцінкове ставлення до життя за 

особистісними критеріями (E. Дінер та ін.) [488]; третій – як евдемоністичне 

благополуччя, яке стосується сприйняття особистістю значущості (або безглуздя), 

почуття цілі та цінності життя як широкий спектр міркувань щодо життя розуміння 

та оцінка особистістю власного життя через позитивні відчуття та повноцінне 

функціонування (C. Кейс) [564]; як цінність (винагорода) від діяльності, 

задоволення від діяльності та витраченого на неї часу (М. Уайт і П. Долан) [682]. 

Переживання психологічного благополуччя розглядаються в контексті 

континууму ситуацій в режимі реального часу і оцінки досвіду, емоційного стану 

або відчуттів (переживання-відчування) та загальної оцінки задоволеності життям, 

цілями або страждань в континуумі довгого періоду часу або відсутності 

конкретного періоду в цілому (переживання-оцінювання) і визначається емоційними 

станами людей. Воно може включати відчуття, осмислення, почуття, цілі тощо та 

проявлятися «широким полем настрою та емоцій» (А. Стоун) [659, C. 29-30]. Це 
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переживання розгортається у вигляді психологічного стану, що характеризується 

наявністю у свідомості (самосвідомості) людини позитивних за полярністю емоцій 

(почуттів) (Р. Нємов), у внутрішньому зв’язку інтроспективно пізнаних (інтуїтивно 

осягнених) елементів свідомості людини у невіддільній її єдності з духовним 

надіндивідуальним продуктом (піднесенням, радістю, щастям, гармонією тощо) 

(В. Дільтей) [260, с. 282]. 

Пояснення процесу переживання висвітлено у теорії діяльності (Ф. Василюк, 

Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Лурія, С. Рубінштейн, М. Чіксентміхайї) [49; 104; 

216; 229; 316; 398]. Відповідно до неї переживання є особливою формою діяльності, 

спрямованої на відновлення душевної рівноваги, втраченої осмисленості існування, 

створення смислу життя [49]. Переживання відбувається в контексті ситуацій, через 

які проходить історія індивіда і виявляється у структурі свідомості у вигляді образу-

уявлення та досвіду різних переживань. Воно є динамічною одиницею свідомості і 

залежить від поведінки, репрезентує соціальну площину розвитку особистості 

(Л. Виготський) [104, С. 993-994]. С. Рубінштейн внутрішню природу переживання 

суб’єкта визначає опосередкованістю його через ставлення до зовнішнього 

об’єктивного світу, співвідносячи переживання зі знанням про об’єкт, на який 

спрямовано переживання, як єдність зовнішнього (об’єктивного) та внутрішнього 

(суб’єктивного) світів людини [316, С. 200]. А, отже, переживання психологічного 

благополуччя виникають в процесі створення життєвих смислів, осмисленості 

власного життєвого досвіду та поведінки (діяльності) спрямованої на збалансування 

та гармонізацію різних сфер життєдіяльності. Переживання психологічного 

благополуччя породжуються емоціями і є суб’єктивним пристрасним ставленням 

людини до ситуації (Г. Вербіна) [53, С. 24], є однією з форм емоцій, які досягли 

високого ступеня рефлексивності (О. Шаров) [410]. Необхідно зазначити, що в 

емоційній сфері переживання благополуччя/неблагополуччя є неусвідомлюваним 

процесом особистості, який виникає спонтанно, не вимагає від неї певних зусиль. В 

зазначеному контексті переживання психологічного благополуччя не здійснюється 

свідомо зусиллям волі чи рефлексії, воно дано само собою в свідомості.  
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Будь-який процес переживання за Ф. Василюком підкоряється чотирьом 

принципам, які регулюють протікання переживання: принципу задоволення як 

центральному відповідно до якого, позитивні події людина переживає в емоційному 

аспекті як задоволення, а якщо негативні – як незадоволення [49, с. 97]; принципу 

реальності, відповідно до якого переживання може відбуватися всередині заданих 

реальністю меж [9, с. 117]; принципу цінності, що базується на формуванні 

ціннісної свідомості, яка співставляє мотиви з цінностями, визначає їхній 

внутрішній смисл та здійснює значущі для людини вибори та рішення; принципу 

творчості, що полягає у досягненні смислової відповідності свідомості, буття й 

активної творчої суспільно-корисної діяльності, яка реалізує свідому мету суб’єкта і 

виробляє суспільно-значущий продукт, а в безпосередньому переживання – 

породжує і нарощує запас осмисленості індивідуального життя [49, C. 30]. А отже, 

кінцевими продуктами переживання психологічного благополуччя як внутрішнього 

суб’єктивного процесу є душевна рівновага, гармонія, осмисленість, нове ціннісне 

знання, умиротворіння, злагода тощо.  

Психологічний аналіз психологічного благополуччя здійснювався через 

призму психічних процесів особистості. В перцептивному плані воно є результатом 

відображення на рівні свідомості знання про цілісний суб’єктивний чуттєвий образ 

об’єктів внутрішнього або зовнішнього світу при стимуляції сенсорних рецепторів, і 

уявляється у вигляді доступного досвіду чуттєвого переживання, що конкретизує 

відчуття, почуття, враження, які виникають на основі певний дій, діяльності, вчинків 

тощо, і пізнається опосередковано – через ставлення суб’єкта до об’єктивного світу 

(С. Рубінштейн). Єдність свідомості та діяльності дає можливість розглядати 

психологічне благополуччя в контексті об’єктивного пізнання внутрішнього змісту 

переживань та їхнього осмислення через поведінку, дії, діяльність людини [316, 

C. 39]. Це переживання викликає проживання органічних відчувань, вражень, 

відчуттів та почуттів, які відповідають певному ставленню особистості, її способу 

дій, внаслідок впливу інших людей та/або зовнішнього світу.  

Схема процесу переживання психологічного благополуччя в свідомості 

особистості представлена на рисунку 1.1.  
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Рис. 1.1 Схема процесу переживання психологічного благополуччя 

особистістю 

Внутрішній світ відчуттів та почуттів розширюється та поглиблюється у міру 

того, як людина, перетворюючи зовнішній світ, глибше проникає в нього 

(C. Рубінштейн) [316, C. 200]. На цьому рівні розпочинається процес «впізнавання» 

властивостей об’єкта, який викликає переживання благополуччя, виокремлення його 

відмінних особливостей, тобто благополуччя набуває предметності. А отже, 

подальше його сприйняття передбачає наявність реального об’єкта, який діє на 

органи чуття, і завдяки якому суб’єкт пізнає світ і формує особистісну досвідну базу 

чуттєвих реагувань-переживань, пов’язаних з благополуччям/неблагополуччям, 

оскільки просто сприйнятий об’єкт реальності стає об’єктом переживання і, як 
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закріплюється, зберігається, відновлюється у вигляді впізнавання людиною відчутих 

відчуттів, почуттів, а також при згадуванні пережитих станів, вражень. Таким 

чином, наступною стадією переживання благополуччя є осмислене сприйняття, що 

розширює особистісну досвідну базу чуттєвих переживань, коли суб’єкт 

співвідносить сприйняття переживання з його значеннями в контексті подій та 

ситуацій власного життєвого шляху. В переживання психологічного благополуччя 

включається процес мислення, що оперує образами-переживаннями і визначає 

змісти-переживання, які осмислюються, систематизуються, узагальнюються, 

деталізуються, набувають ціннісної значущості та важливості. Переживання факту 

благополуччя особистістю в конкретний момент часу через чуттєві реагування-

переживання та осмислення змістів-переживання дають їй свідоме розуміння цілей, 

способів дій щодо нього в майбутньому.  

В динамічний процес переживання благополуччя на етапах чуттєвого та 

осмисленого сприйняття задіються процеси пам’яті, які розширюють особистісну 

досвідну базу чуттєвих реагувань-переживань цілісними сприйнятими образами-

переживаннями та їхню значущість в контексті подій та ситуацій життя. Згадування 

та відтворення в майбутньому певного образу-переживання може здійснюватися у 

формі уявлень та знань щодо ставлення людини до нього. Пам’ять як загальний 

психічний процес переживання благополуччя на рівнях чуттєвих реагувань-

переживань, образів-переживань в контексті життєвого шляху та смислових змістів-

переживань, здатна відображувати і відтворювати пережитий досвід переживання 

благополуччя/неблагополуччя, переносити його в сьогодення і разом з мисленням та 

уявою створювати образи уявлень-переживань благополуччя в майбутньому.  

Будь-яке переживання залишає слід, який зберігається на досить тривалий час 

і при відповідних умовах проявляється знову і стає предметом свідомості (А. Лурія). 

Емоційно забарвлені переживання утримуються в пам’яті значно краще, ніж 

байдужі враження. Це пояснюється тим, що вони викликають підвищений 

орієнтовний рефлекс і протікають при більш високому тонусі кори, і тим, що 

людина схильна набагато частіше повертатися до них. Однак краще утримання в 

пам’яті емоційно забарвлених переживань має і свої межі: різкі афективні 
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переживання, болісні і нестерпні для суб’єкта, активно гальмуються, 

«витісняються» зі свідомості і забуваються суб’єктом [229, с. 193, 222]. А, отже, 

переживання благополуччя як яскраве емоційно забарвлене переживання значно 

довше утримуються в пам’яті, ніж інші переживання. 

Уявлення, як процес індивідуальної інтерпретації (Ю. Швалб) [412, с. 11] 

переживання благополуччя, разом з мисленням перетворює наочно-образний смисл 

змістів-переживань в образ-уявлення впізнаного переживання та/або очікування 

стану переживання благополуччя як образ певного осмисленого задуму. Отже, 

пам’ять людини містить індивідуальний досвід переживання благополуччя типових 

подій та обставин її життя у нерозривній єдності з усвідомлюваним співвіднесенням 

та відповідністю, а у випадку переживання неблагополуччя – невідповідністю, 

свідомості та реалій життя. Переживання психологічного благополуччя виникає як 

переживання свободи у досвіді, що сприяє виникненню почуття переживання буття 

у своєму світі, у самому собі як «у власному домі» (М. МасКінлі) [595].  

Наразі виникає питання, як у процес переживання психологічного 

благополуччя включена увага. Пояснення сутності та психологічної природи уваги 

представниками різних психологічних напрямів та шкіл в контексті різних 

психологічних теорій свідчать про складність з’ясування сутності уваги та 

особливостей її виявлення [235, с. 125]. Увага як властивість психіки [352, с. 33] є 

частиною усіх психічних процесів переживання психологічного благополуччя. 

Дослідження Л. Виготського показали, що завдяки спрямованості уваги 

викликаються допоміжні рефлекси (що це таке?) і рефлекс насторожування як 

установку на новий момент і орієнтування в змінах, далі змінюються міжцентральні 

відношення, які вибудовуються в корі головного мозку, у відношення, які відіграють 

вирішальну роль у напрямку поведінки [103, с. 124], потім здійснюється 

формування поняття-слово (що я переживаю?), а на його основі і загальні ознаки 

самого переживання, що і стає в подальшому засобом спрямування уваги (Н. Ах) 

[103, с. 127] на саме переживання та його особливості. Л. Виготський називає цю 

увагу внутрішньою (довільною), зосередженою на внутрішні подразники, де 

предметом її уваги стають власні переживання, вчинки або думки [104, с. 165]. 



61 

 

Безпосередньо акт уваги є процесом, який безперервно зникає і виникає знову, 

вщухає і сам спалахує щохвилини. Увага, таким чином, забезпечує потребу в 

особливому управлінні протіканням цих реакцій, в контролі організму над власною 

поведінкою. Л. Виготський порівнює увагу із внутрішнім стратегом організму, що 

спрямовує, організовує, керує та контролює [104, с. 167-168] процес переживання, 

проте, не приймає безпосередньої участі в ньому. 

Повертаючись до процесу переживання благополуччя особистістю, необхідно 

зазначити, що побудова образів переживань, змістів, уявлень, самі ці образи та їхнє 

переживання проходять через всю особистісну структуру, через увесь досвід, все 

минуле, теперішнє і майбутнє конкретного суб’єкта. Цей процес є цілісним, 

оскільки переживання, відображення та породження образів відбувається синхронно 

як одномоментний акт, в якому образ вибудовується і в процесі переживання і після 

нього. Загальним психічним механізмом переживання благополуччя особистістю є 

вираження образів у свідомості, побудованих на перетині трьох світів особистості 

(смислового – «внутрішнього буття», поведінкового і діяльнісного – «зовнішнього 

буття» та зовнішнього світу як простору буття), які стають переживаннями, 

породжуються вираженнями, а переживання визначають і наповнюють вираження 

реальним змістом (С. Максименко) [237, с. 175-176]. 

Переживання благополуччя здійснюється в індивідуальній свідомості 

людиною, коли ззовні засвоювані нею значення і змісти благополуччя 

розмежовують і одночасно з’єднують між собою обидва види чуттєвості – чуттєві 

враження від зовнішньої реальності, в якій протікає її діяльність, і форми чуттєвого 

переживання її мотивів, задоволення або незадоволення її потреб. Зовнішня 

чуттєвість пов’язує у свідомості суб’єкта значення благополуччя з реальністю 

об’єктивного світу, а особистісний сенс благополуччя пов’язує їх з реальністю 

самого її життя в цьому світі, з її мотивами і створює упередженість свідомості. 

Переживання благополуччя актуалізує мотиви (потреби) та викликає емоції як 

внутрішні сигнали переживання задоволення або незадоволення (В. Квінн) [186, с. 

46] і пов’язується з успіхом або можливістю успішної реалізації відповідної їм 

діяльності. Емоції як внутрішні сигнали переживання благополуччя можуть бути 
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позитивними, негативними, нейтральними та змішаними. Емоційна забарвленість 

переживання благополуччя залежить від емоційного тону відчуття, який викликає 

зміни на організмічному фізіологічному рівні, оскільки є наслідком фізіологічного 

процесу (Г. Вербіна) [53, с. 10] і являє собою фізичне задоволення-незадоволення 

(П. Сімонов) [333, с. 23], а також від емоційного реагування у переживанні 

благополуччя, що також пов’язане з центрами «задоволення» і «невдоволення». Їхнє 

збудження відбувається не через аферентні шляхи, а через коркові відділи, пов’язані 

з психічною діяльністю людини, і тому має соціалізований характер та може 

надавати певне забарвлення не тільки емоціям, а й почуттям.  

Емоційний тон відчуттів і вражень є не тільки двополюсним, але також має 

всередині кожного полюса диференційовані переживання. Так, негативний полюс 

емоційного тону може виражатися через огиду, незадоволення, страждання, а 

позитивний полюс характеризує задоволення (насолоду), блаженство. Емоційний 

тон відчуттів і вражень має більшу інертність, ніж саме відчуття або який-небудь 

образ сприйняття, і при спрямуванні уваги на враження відчуття посилюється, і 

виникає можливість смакувати задоволення. І навпаки, при відволіканні уваги, 

задоволення стає непомітним (Г. Вербіна) [53, с. 10]. Формування складних емоції 

відбувається на основі суб’єктивного ставлення людини до себе, інших людей, 

предметів, явищ, подій тощо. Вони пов’язані з організмічними та соціально 

обумовленими потребами, відображають значущість, оцінку різних ситуацій життя 

та глибину внутрішнього світу.  

Для аналізу емоційного аспекту процесу переживання благополуччя 

особистістю звернемося до теорії диференціальних емоцій К. Ізард. Відповідно до 

неї, емоція – це щось, що переживається як почуття, яке мотивує, організовує і 

скеровує (фільтрує) сприйняття, керує розумовою і фізичною активністю, спрямовує 

її в певне русло, мобілізує до вчинення дій [163, с. 20]. Це складний процес, який 

містить нейрофізіологічний, нервово-м’язовий та чуттєво-переживальний аспекти 

[163, с. 43]. К. Ізард визначає емоції як основну мотиваційну систему організму та як 

фундаментальні особистісні процеси, які надають сенс і значення існування, що 

відображається як у поведінці, так і в внутрішньому світі людини [163, с. 42]. На тлі 
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переживання благополуччя виникають такі основні «фундаментальні емоції» як 

інтерес, радість та любов. Інтерес як емоція – це позитивний емоційний стан, що 

сприяє розвитку навичок і умінь, набуттю знань, мотивуючому навчанню. 

Найчастіше вона виникає в комбінації, а іноді в конфлікті з однією або декількома 

іншими емоціями, і при цьому постійно взаємодіє з перцептивно-когнітивними 

процесами. Якщо всі життєві потреби людини задоволені, вона не відчуває 

негативних емоцій, і здатна діяти відповідно до позитивних мотиваційних 

спонукань, що виходить від афективно-когнітивних структур, афективна частина 

яких представлена емоцією інтересу-збудження. Інша позитивна емоція – радість – 

відіграє у цьому випадку другорядну роль, вона підтримує конструктивну, творчу 

поведінку [163, с. 42]. У якості протилежних емоції інтересу можуть бути відраза, 

сором, страх і презирство. Поняттям «позитивна» і «негативна» полярності у цьому 

випадку не являються характеристикою, яка жорстко визначає протилежність 

емоцій. Ця полярність не обов’язково передбачає взаємне заперечення, іноді 

протилежності не протистоять одна іншій, а одна з них може викликати іншу. 

Емоція інтересу характеризується певними поведінковими проявами. Зацікавлена 

людина виглядає натхненною, переживає почуття захопленості, зачарованості, 

поглинання, задоволення і впевненості в собі. Загалом інтереси людини 

відображають ті знання та цінності, які вона використовує для організації досвіду, 

пам’яті, дій, і які мотивують до успіху. Також завдяки інтересу їй відкриваються 

можливості в тій чи іншій сфері життєдіяльності, що відповідають її намірам, 

цінностям, здатностям, спроможностям та вмінням. 

При переживанні благополуччя як внутрішнього психологічного стану, 

особистість переживає радість – позитивний емоційний стан, пов’язаний з 

можливістю достатньо повно задовольнити актуальну потребу. Протилежним 

почуттям радості є печаль. Почуття радості виникає внаслідок підтвердження та 

схвалення Я-існування, досягнення мети, виконання нагальних завдань і дає 

можливість перепочинку, дозволяє відновити витрачену енергію, відкриває нові 

перспективи, які знову пробуджують інтерес і надихають. Воно являється побічним 

продуктом досягнутого успіху. Відчуваючи радість, людина починає краще 
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ставитися до себе, її самооцінка та впевненість у власних силах значно 

підвищуються, вона усвідомлює глибинний смисл власного життя, зростає її 

сприйнятливість, і вона захоплюється та насолоджується життям, відчуває себе 

потрібною, задоволеною і перебуває у єдністю зі світом. Радість переживається як 

приємне, бажане, корисне, безсумнівно позитивне розслаблююче почуття, яке і дає 

людині почуття психологічного комфорту і благополуччя. Почуття радості формує 

почуття емоційної прив’язаності та взаємної довіри, знижує тривожність та 

імпульсивність [163].  

Переживання любові проявляється у складному емоційному стані готовності 

до щирості, який складається з таких емоцій як інтерес-збудження та задоволення-

радість, що визначають поведінку людини, і може містити в контексті міжособових 

стосунків негативні емоції (печаль, сором тощо). К. Ізард розмежовує любов як 

переживання і любов як відношення. Переживання любові реалізується через 

інтерес у стосунках і проявляється як радість взаєморозуміння та співучасті, як 

зв’язок між людьми. Вона породжує почуття захищеності, повагу до себе, 

«нужність» (потрібність) іншим [163]. Переживання різних варіацій любові сприяє 

переживанню благополуччя особистістю, закріпленню позитивних досвідних 

образів-уявлень та образів-очікувань переживання благополуччя, свідчить про 

успішність, значущість людини, самоприйняття і самоповагу, впевненість у собі та 

діяльності, розширює потребнісно-мотиваційну, ціннісну та смислову сфери 

свідомості. 

При переживанні благополуччя особистість може переживати емоцію подиву, 

яка не має чітко вираженого позитивного або негативного знаку. Подив займає 

проміжне місце між позитивними та негативними емоціями і являє собою емоційні 

реакції на обставини, що раптово виникли. Подив гальмує всі попередні емоції, 

спрямовуючи увагу на об’єкт, що його викликав, і може переходити як в позитивні, 

так і негативні емоції (в інтерес, задоволення, радість, печаль, гнів, страх тощо). 

Функція подиву полягає у підготовці людини до ефективної взаємодії з новою 

раптовою подією та/або її наслідками [163]. Подив можна розглядати як точку, в 

якій здійснюється зсув у зону переживання благополуччя або зону переживання 
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неблагополуччя. Враховуючи вище зазначене, зауважимо, що процес переживання 

благополуччя набуває наступних визначальних ознак:  

переживання благополуччя є суб’єктивним (людина його безпосередньо 

відчуває, внутрішньо живе ним, не відокремлює його від себе і відчуває його як 

реальність її існування) та емоційно забарвленим станом і явищем дійсності, які 

безпосередньо представлені в свідомості людини, що являються для неї подією її 

власного життя [49, с. 26];  

переживання благополуччя є діяльністю, самостійним процесом, що 

співвідносить суб’єкта зі світом та вирішує його реальні життєві проблеми, 

реалізація якого здійснюється з включенням в цей процес пам’яті, сприйняття, 

мислення, уяви та емоцій та виникає в континуумі певних важливих видів діяльності 

(М. Чіксентміхайї) [398]; 

переживання благополуччя є недовільним процесом, оскільки суб’єкт не 

наказує собі щось переживати або не переживати, він розгортається в ньому і 

захоплює його свідомість без попередніх намірів та цілей; 

переживання благополуччя є продуктивним процесом, оскільки може сприяти 

змінам уявлень, поглядів, установок, цінностях, позицій, які людина не може 

змінити за допомогою напруження свідомості і зусиль волі, оскільки їй потрібно 

пройти через процес переживання, що допомагає людині відчути осмисленість та 

повноту життя, вибудувати внутрішні духовні схеми або, як зазначає А. Лурія, 

«логічні переживання» [229, C. 278]. Продуктами переживання психологічного 

благополуччя є: душевна рівновага, осмисленість, умиротворіння, нова ціннісна 

свідомість, повнота життя тощо, а неблагополуччя: неврівноваженість, стрес, втрата 

сенсу життя, депривація. 

Підсумовуючи, зазначимо, що переживання благополуччя є психічною 

інстанцією, має власну структуру і може бути представлена у свідомості людини як 

репрезентаційна форма [237, с. 175-176] власного внутрішнього відрефлексованого 

вдалого благополучного Я-існування, в якому людина здійснює процес життя, 

творить життя. Воно пов’язане з емоційно насиченим «пристрасним» [237, C. 175] 

проживанням позитивних емоцій зі здійсненністю задумів, вчинків, праці та життя в 
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цілому, а також з турботою про найближче оточення. Переживання неблагополуччя 

пов’язане з емоційно насиченим аналізом Я-існування, зі страхом неможливості 

здійснення власного життя, ізольованості, що призводить до тривоги (як наслідок 

неспроможності подолати життєву ситуацію), фрустрації (як наслідок усвідомлення 

людиною неможливості задоволення актуалізованої в певний момент та спрямованої 

до цілі потреби) [297, с. 552-553], депресії (як переживання пригніченості, туги, 

розпачу, провини за події минулого, безпорадності перед життєвими труднощами та 

безперспективності у майбутньому) [299, с. 82-83] та психічної депривації 

особистості як психічного стану, що виникає в ситуаціях, коли тривалий час 

унеможливлюється та обмежуються задоволення життєвих потреб [297, с. 539].  

Переживання психологічного благополуччя відчувається людиною як щось 

значуще, захоплююче, що осягається тільки тоді, коли повністю контролює все, що 

відбувається у її свідомості (М. Чіксентміхайї) [398]. Воно являється психічним та 

психологічним явищем, що має предметний контекст (зміст) та акт самого 

переживання. При активізації сприйняття, мислення, пам’яті предметний контекст в 

процесі переживання благополуччя усвідомлюється як пасивний об’єкт, на який 

спрямована психічна діяльність. Переживання благополуччя є динамічним 

іманентним (зумовленим внутрішнім змістом свідомості) процесом, який 

безпосереднього даний, випробовується суб’єктом і підпорядкований цільовій 

детермінації.  

Предметний контекст переживання благополуччя відображає не оточуючий 

предметний світ сам по собі, а суб’єктивне відображення внутрішнього світу 

поведінки та діяльності, а також зовнішнього світу у його різноманітті можливостей 

задоволення актуальних мотивів та потреб суб’єкта [49, с. 19]. В зазначеному 

контексті переживання благополуччя/неблагополуччя постає у свідомості суб’єкта 

результатом інтеріоризації зазначених трьох світів у вигляді суб’єктивного 

споглядання власного Я-існування, яке оцінюється як благополучне чи 

неблагополучне (рисунок 1.2). 
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Рис. 1.2 Динамічний процес переживання особистістю психологічного благополуччя 

або неблагополуччя 

 

Психологічне благополуччя особистості може розглядатися як суб’єктивний 

індивідуально-особистісний феномен, який в інтегративному вигляді відображає 

процеси індивідуації та диференціації (самоставлення і самоусвідомлення, 

самопізнання і саморозвиток), об’єктивізації (ідентифікація і самореалізація, 

самопізнання з формуванням образу благополуччя на основі суб’єктивних 

відношень особистості з самою собою. Процес індивідуації неблагополуччя 

починається з усвідомлення власних особливостей, властивостей, характеристик 

тощо в життєвій ситуації, яку людина переживає як хворобливу, нестерпну, 

трагічну, катастрофічну, і яку характеризує як кризову. Її переживання 

супроводжується відчуттям безсилля, безпорадності і безвиході (К. -Г. Юнг) [424, с. 

29, 94]. Індивідуація і диференціація особистістю власних конструктів благополуччя 

є процесом виокремлення і диференціювання із загального образу, процесом 

виявлення чогось особливого, якоїсь властивості, особливості особистості, що 

закладена уже апріорі у схильностях і призводить до розширення сфери свідомості і 

свідомого психологічного благополуччя в житті. Процеси індивідуації і 

диференціації через активізацію уяви уможливлюють досягнення свідомого 

прийняття людиною власних властивостей і дає їй можливість оцінити наявний у неї 

потенціал спроможностей та можливостей самореалізації в будь-якій сфері 

життєдіяльності, в тому числі і в професійній. Активна уява при побудові образу 

благополуччя людиною може виникати спонтанно або викликатися штучно і 

складається зі свідомого огляду власного образу благополуччя, оцінки значущості 

компонентів благополуччя для себе, а також і усвідомлення необхідності робити 

Свідомість 
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щось, бути якимсь і діяти у відповідності з потенціалом власних можливостей. 

Отже, індивідуація і диференціація через активізацію уяви є психологічним 

механізмом переходу від простої споглядальної установки на власне благополуччя 

на позицію суджень: я можу…, маю…, володію…, а значить, я роблю…. Окрім того, 

уява, поєднуючи зміст думки та почуттів у «їх цілісність, створює чуттєве судження, 

а її функція зводиться до дії душі, синтезу, зведення змісту почуттів до форми, 

відповідної формі майбутнього предмета» (В. Клименко) [189, С. 111]. 

Переживання благополуччя може відбуватися через осмислення діяльності, 

коли людина здійснює діяльність, займається тим, що їй подобається найбільше, і 

переживає благополуччя у формах: задоволення, щастя, радості, бажанні 

самоудосконалюватися. І навпаки, якщо людина здійснює діяльність, яка їй не 

подобається, заради і при здійсненні якої вона переживає напруження, небажання, 

відразу, злість – вона відчуває неблагополуччя. Насправді на суб’єктивному 

особистісному рівні людина фіксується на тому, що смисл життя, діяльності, 

володіння благом тощо полягає в тому, що має смисл конкретно для неї. Тому 

особливістю благополуччя є переживання (відчування) і самопізнання конкретно-

суб’єктивного смислу. При цьому переживання благополуччя не вимагає від 

людини пояснення самій собі: чому ж я це переживаю, вона просто відчуває і знає, 

що благополучна, насолоджується цим почуттям та знанням. Цікавим фактом 

виявляється те, що переживання благополуччя не можна нав’язати людині. Воно є 

можливим за умови, коли людина «прислухається» до самої себе та довіряє собі. 

Враховуючи вище зазначене, параметрами визначення, аналізу та оцінки 

переживання особистістю благополуччя є: особистісний життєвий досвід 

переживання позитивних та негативних почуттів, станів, ситуацій тощо; 

актуалізовані потреби та рівень їхнього задоволення; переживання благополуччя в 

контексті усвідомлення майбутнього, оскільки в сучасному цивілізаційному 

контексті розвитку людини усе її життя детермінується прагненням, домаганнями 

досягнення мети, і сприймається як життя заради майбутнього. 

Отже, в процес переживання благополуччя включена уся психічна діяльність 

особистості. Воно є суб’єктивною психічною інстанцією, яка має власну структуру і 
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може бути представлена у свідомості людини як репрезентаційна форма власного 

внутрішнього відрефлексованого вдалого благополучного Я-існування, в якому 

людина здійснює процес власного життя, і яка пов’язана з емоційно насиченим 

проживанням позитивної здійсненності задумів, вчинків, справ, праці, взаємодії з 

людьми та життя в цілому. Воно не відбувається випадково або під впливом 

зовнішніх чинників, а виникає в континуумі важливих видів діяльності з 

включенням в цей процес відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, уваги та 

емоцій. 

 

 

1.3 Структурні, рівневі та типологічні моделі психологічного 

благополуччя особистості 

 

В наукових дослідженнях різноманітних аспектів життя людини широкого 

використання набуло поняття «благополуччя», яке використовується для оцінки її 

добробуту, здоров’я, щастя, задоволення, забезпеченості. Благополуччя особистості 

розглядається в контексті наукових досліджень якості життя, повноцінного 

функціонування, задоволення базових чи актуалізованих потреб, задоволення 

життям в цілому тощо. В сучасних наробках науковців описується психологічне, 

суб’єктивне, особистісне благополуччя, які часто асоціюються (та/або визначаються 

у якості синонімів) зі щастям, здоров’ям, задоволенням, наявністю матеріальних та 

нематеріальних благ. Емпіричним шляхом науковцями виявлено величезну кількість 

індикаторів, предикторів, критеріїв та показників психологічного благополуччя 

особистості та розроблено його структурні, рівневі, типологічні та комбіновані 

моделі.  

Проблеми структурування благополуччя пов’язані в пошуком та 

операціоналізацією науковцями параметрів, критеріїв, індикаторів, предикторів та 

показників для його вимірювання. Метою структурування є являється пошук його 

загальних оцінкових параметрів, завдяки яким можна оцінити та визначити кількісні 

та якісні особливості суб’єктивного переживання власного життя та суб’єктивного 
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емоційно-оцінкового ставлення особистості до самої себе, до власного життя, 

діяльності, а також процесів, що мають значення для неї з позиції її нормативних 

уявлень щодо внутрішнього та зовнішнього середовища, що характеризується 

відчуттям задоволеності (Р. Шаміонов) [409]. Структурування психологічного 

благополуччя в сучасних наукових розвідках у просторі різних наук пов’язане з його 

об’єктивною детермінацією, виокремленням його проявів у масових групових зрізах 

різних культурних спільнот, що відповідають зовнішнім критеріям відповідності тій 

системі цінностей, яка переважає в тій чи іншій культурі (Е. Дінер, Р. Шаміонов) 

[407; 487] та за суб’єктивними змістовими його критеріями задоволеності життям 

відповідно до внутрішніх уявлень благополучного життя (К. Костенко, Л. Куліков) 

[200, с. 42; 211, с. 162-164].  

В психології структурування благополуччя здійснюється відповідно до двох 

взаємодоповнюючих підходів щодо його оцінки: об’єктивного та суб’єктивного. 

Відповідно до об’єктивного підходу, психологічне благополуччя визначається як 

складова та найбільш адекватний індикатор добробуту та рівня життя за показником 

об’єктивного доходу людини (В. Харченко) [385] та за показником рівня здоров’я 

(Н. Бредберн, М. Ягода) [456; 549]. Цей підхід є певною мірою обмеженим при 

оцінці психологічного благополуччя, оскільки рівень здоров’я, матеріальний рівень 

життя (фінансове благополуччя) не відображують психологічні особливості якості 

переживання особистістю власного Я-існування. Відповідно до суб’єктивного 

підходу аналіз психологічного благополуччя здійснюється завдяки суб’єктивним 

оцінкам (самозвітам) (В. Харченко) [385], які стали використовуватися як 

повноцінні його індикатори. Однією з важливих проблем вивчення структурних 

компонентів благополуччя особистості є невизначеність того, які змінні утворюють 

його структуру, які є причинами його виникнення, а які є наслідками (Б. Хідей) 

[529]. Серед показників, які часто розглядаються як причини психологічного 

благополуччя, науковці вирізняють задоволення, соціальну підтримку, основні 

життєві події та еталонні стандарти (очікування, прагнення, почуття справедливості 

тощо) (Е. Дінер) [487]; особистісні характеристики: нейротизм та екстраверсія 
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(П. Коста і Р. Маккрай) [474], автономність, компетентність і позитивні стосунки 

(Е. Десі і Р. Райан) [482].  

А. Феррер-і-Карбонелл у якості компонентів психологічного благополуччя 

виокремлює індивідуальне задоволення щодо сфер життєдіяльності особистості та її 

загальне задоволення від життя як суб’єктивний компонент. Індивідуальне 

задоволення щодо сфер життєдіяльності особистості залежить від об’єктивних 

чинників – «ресурсів» та «об’єктивного середовища»: зайнятості, матеріального 

становища, здоров’я, житла, відпочинку, шлюбу та навколишнього середовища. А 

загальне задоволення від життя являється суб’єктивним сприйняттям особистістю 

доходу як задоволення власною фінансовою ситуацією, співвіднесенням власного 

доходу з доходами інших людей, сприйняттям індивідуальних доходів в залежності 

від власної ситуації в минулому, задоволеністю роботою та суб’єктивною оцінкою 

власного стану здоров’я [503]. Наслідком і структурним компонентом 

психологічного благополуччя в теорії суб’єктивного благополуччя Б. Хідей, 

Р. Веєнховен та А. Веєрінг визначають задоволення у різних сферах життєдіяльності 

як сумарний показник благополуччя. Структурними компонентами благополуччя 

вони виокремлюють також індекс цілісного життя за ознаками його задоволення та 

привабливості, особистісні властивості та соціально-економічний статус [531]. 

Більшість змінних, що описуються як причини можуть бути і наслідками, або, 

можливо, і причинами, і наслідками психологічного благополуччя (Е. Дінер) [487].  

Відповідно до системного підходу, благополуччя вбачається цілісною 

багатомірною характеристикою «Я» особистості. Динамічна єдність різноманіття 

компонентів в структурі особистості передбачає аналіз в термінах елементів і 

структури, частини і цілого, організації та координації, розвитку, ієрархії, 

вимірювань та рівнів благополуччя як інтегрального особистісного утворення 

(О. Бочарова) [42, с. 43]. Так, в деяких наукових роботах у якості структурних 

компонентів благополуччя дослідники розглядають: когнітивний, емоційний, 

конотативний (поведінковий) (О. Бочарова) [42]; психофізіологічний, 

індивідуально-психологічний та ціннісно-смисловий (О. Ідобаєва) [162]; 

когнітивний та афективний (Є. Бенко) [29]; когнітивний та емоційний компоненти 
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(М. Аргайл, О. Єлісєєва, Л. Куліков, Л. Сердюк, М. Мартін, П. М. Лейвінсон, 

Дж. Е. Реднер, Дж. Р. Сілей) [148; 208; 330; 441; 575]; когнітивну та емоційну 

підсистеми (Р. Шаміонов) [408]; внутрішні (особистісні) та зовнішні (екологічні) 

умови емоційних реакцій на повсякденне життя у різних сферах протягом 

визначеного періоду часу (Г. Брандштеттер) [458] та ін.. 

У зарубіжній психології базовою стала трикомпонентна структура 

суб’єктивного благополуччя, що включає наявність позитивного афекту, відсутність 

негативного афекту і задоволеність життям. Створення конструкту викликало низку 

емпіричних досліджень, спрямованих на визначення ступеню впливу різних 

чинників на його шкали. Трикомпонентна структура психологічного благополуччя 

представлена в працях О. Бочарової, Е. Десі і Р. Райана, Е. Дінера, О. Ідобаєвої, 

Г. Пучкової та ін. Так, Е. Дінер виявив високу обумовленість суб’єктивного 

благополуччя внутрішніми чинниками, і встановив, що особистісні риси пояснюють 

від 40 до 50 % мінливості в суб’єктивному благополуччі, в зв’язку з чим припустив, 

що щастя можна до певної міри вважати особистісною рисою, яка проявляється у 

схильності відчувати певні рівні позитивних або негативних емоцій [487]. 

Розробляючи модель благополуччя, Е. Дінер з колегами (Д. Вірц, Р. Бісвас-Дінер, 

В. Тов, Чу Кім-Прієто, Д.-вин Чой та Ш. Оісі) розширили структуру благополуччя 

такими структурним компонентами як: позитивний та негативний досвід та баланс 

між ними (приємні та неприємні емоційні почуття, інтерес, потік, взаємодія та 

фізичне задоволення в контексті тривалості конкретного часового періоду, що дає 

можливість проаналізувати глобальний добробут, а не його емоційну інтенсивність), 

позитивне мислення (здатність до позитивного мислення та оцінка позитивного та 

негативного ставлення людей до важливих аспектів їхнього життя – себе, власного 

минулого та майбутнього, інших людей та світу в цілому) та психологічне 

благополуччя (як оптимальне позитивне функціонування) [492]. Модель, розроблена 

К. Ріфф, містить шість компонентів-індикаторів психологічного благополуччя, яке 

розглядається нею як єдиний конструкт (самоприйняття, життєві цілі, автономність, 

здатність ефективно управляти життям і навколишнім світом, особистісне 

зростання, позитивні відносини з іншими людьми) [630]. Об’єктивність цієї теорії 
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науковці вбачають у виокремленні певного позитивного соціального нормативу, 

якому при психологічному благополуччі відповідає повноцінне життєве 

функціонування будь-якої людини (Н. Ширінська) [418].  

Л. Куліков виділив когнітивний (оцінка, уявлення про різні аспекти власного 

буття) та емоційний (емоційне забарвлення відносин до аспектів буття: 

задоволеність життям, відчуття благополуччя, домінуючий емоційний тон 

переживань, настрій) компоненти суб’єктивного благополуччя [211]. У якості 

складових суб’єктивного благополуччя він визначив наступні взаємопов’язані 

елементи: соціальне благополуччя – задоволеність соціальним статусом, станом 

суспільства, міжособистісними зв’язками тощо; духовне благополуччя – можливість 

долучатися до багатств духовної культури, усвідомлення і переживання сенсу свого 

життя, наявність віри, свобода віросповідання; фізичне благополуччя – гарне 

фізичне самопочуття, тілесний комфорт, відчуття здоров’я тощо; матеріальне 

благополуччя – задоволеність матеріальною частиною життя, стабільністю 

матеріального достатку; психологічне благополуччя – злагодженість психічних 

процесів, гармонія особистості, відчуття цілісності, внутрішньої рівноваги [209, с. 

42]. 

У якості індикаторів психологічного благополуччя науковцями 

виокремлюються: суб’єктивна життєздатність як отримання позитивного досвіду в 

саморегуляції та самоконтролі, спрямована на мобілізацію власних ресурсів та 

органічне здоровлення (Р. Райн, К. Фредерік) [627]; відчуття свободи 

самовизначення як суб’єктивна оцінка особистістю рівня контролю власним 

життям, рівня реалізації власного права на самовизначення, власного життя у 

відповідності з власними цінностями (індикатори ЮНЕСКО) [164, с. 95-96]; настрій, 

відчуття щастя, задоволеність життям, задоволеність соціальним становищем, 

задоволеність матеріальним становищем, почуття втоми, відчуття знедоленості, 

непотрібності, забутості (К. Муздибаєв) [цит. за 28, С. 54]; почуття особистої 

майстерності (компетенції) та міжособистісного відношення (Е. Ліман і С. Лютар) 

[585]; стабільність афективного досвіду (позитивний настрій, налаштування та 

позитивні емоції) (Н. Хадсон, Р. Лукас, М. Доннеллан) [540].  
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Предикторами психологічного благополуччя науковцями виокремлюються: 

характеристики особистості: екстраверсія, нейротизм та відкритість до досвіду, які 

забезпечують рівноважний рівень психологічного благополуччя (Б. Хідей і 

A. Веєрінг) [530]; неврологічні мотиваційні системи: поведінкової активації 

поведінкового гальмування, які відповідно регулюють поведінку за наявності 

сигналів винагороди або покарання і визначають емоційні стани, що характеризують 

переживання психологічного благополуччя (Дж. Грей) [519]; екстраверсія, 

поведінка у міжособистісних взаємодіях, що проявляється у співпраці та довірі 

іншим людям, сумлінність чи обмеження, що описує поведінку і соціально 

прийнятий контроль, нейротизм (емоційна стійкість), компоненти інтелекту, 

культури, творчості, широких інтересів та когнітивної складності особистості 

(К. Денев, Х. Купер) [485], життєстійкість, ціннісні орієнтації, мотивація, захисні 

механізми (О. Чеботарьова) [394], внутрішня мотивація, життєстійкість, 

креативність (С. Водяха) [57-59]; емоційна стабільність, відсутність депресивності 

та переживання радості (Д. Корнієнко) [199, с. 431]; залученість, прийняття агресії, 

самоповага та очікуване ставлення інших (Л. Сердюк) [331, C. 56] . Критеріями 

психологічного благополуччя науковці визначають щастя, задоволеність якістю 

життя та здоров’я, самоактуалізацію, самореалізацію, емоційний комфорт 

(Н. Літвінова) [223]; екзистенціальний досвід, який здійснює ціннісно-смислову 

регуляцію, скеровує процес життя людини, містить загальні знання суб’єкта про 

природу людини, фундаментальну прагматику життя, та являє собою «нове знання, 

яке суб’єктивно переживається, виходячи з цілісного розуміння ситуації, в якій воно 

відбувається через абстрагування та узагальнення» (В. Знаков) [160, С. 33].  

Чинниками суб’єктивного благополуччя Е. Джованіні з колегами визначають: 

фізичне і психічне здоров’я, свободу і самовизначення, хорошу роботу, 

задовільність міжособистісними відносинами, матеріальне благополуччя, знання і 

розуміння світу [цит. за 106]. Досліджуючи чинники суб’єктивного благополуччя 

А. Кружильна визначає суб’єктивні чинники: індивідуально-психологічні 

особливості особистості: емоційно-вольова, мотиваційна та когнітивна складові та 

об’єктивні чинники: явища навколишнього середовища, які вирізняються за 
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ступенем впливу на особистість в залежності від значущості, яку вони являють для 

неї. Дослідниця виокремлює психологічний збиток, як відокремлений незалежний 

від інших чинник суб’єктивного благополуччя, який є інтегральним параметром 

суб’єктивних і об’єктивних чинників благополуччя, оскільки психологічний збиток 

є зовнішнім впливом, а характер і ступінь психологічної травми, отриманої через 

нього, може бути визначений тільки суб’єктивно [207]. 

Аналізуючи соціальне благополуччя як оптимальне функціонування у 

соціальному середовищі, науковці виокремлюють наступні його критерії: соціальне 

прийняття, соціальну актуалізацію, соціальний внесок, соціальну залученість, 

соціальну інтеграцію (К. Кейєс) [561]; соціальну помітність, соціальну дистантність, 

гарні стосунки з близькими, соціальне схвалення, позитивні соціальні переконання 

(Т. Данильченко) [124]; безпечне середовище та атмосферу психологічного 

комфорту (Н. Ковригіна) [195, с. 63]; усвідомлення і відчуття безперервності, 

постійності та ідентичності свого фізичного і психічного «Я»; критичність до себе і 

своєї власної психічної діяльності і до її результатів; відповідність рівня домагань 

реальним можливостям індивіда; відповідність психічних реакцій силі і частоті 

середовищних впливів; здатність до самовідновлення відповідно до соціальних 

норм, правил і законів; здатність планувати і реалізовувати власне життя; здатність 

змінювати спосіб поведінки в залежності від зміни життєвих ситуацій і обставин; 

почуття відповідальності за нащадків і близьких членів родини (Г. Ушаков) [цит. за 

1, C. 141]. 

Аналізуючи суб’єктивне благополуччя, М. Соколова визначає його зовнішні 

критерії (відповідність благополуччя системі культурних цінностей), внутрішні 

(задоволеність життям відповідно власним внутрішнім нормативам) та критерій 

переважання позитивних емоцій над негативними [339, с. 11]. Розробляючи теорію 

нейтрального підходу, Т. Тейлор пропонує у якості критеріїв психологічного 

благополуччя особистості маркери, які він узгоджує з основними теоріями 

благополуччя. Він виокремлює п’ять загальних теорій благополуччя: гедонізм, де 

благополуччя розглядається як сукупність задоволення і невдоволення або щастя і 

нещастя (як психічні стани); теорії життєвого задоволення, де благополуччя 
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розглядається як позитивне ставлення до власного життя за умови автентичності та 

автономії; теорії задоволення бажань, де благополуччя розглядається як можливість 

задоволення бажань чи потреб людини, відфільтрованих умовами інформаційного 

простору або завдяки раціональності чи ідеалізації бажань; теорії об’єктивного 

підходу, де благополуччя розглядається як сукупність цілком конкретних благ; 

неоаристотелівські теорії, де благополуччя розглядається як розвиток, 

вдосконалення та реалізація властивостей і можливостей особистості. Виходячи з 

різноманіття цих теорій, благополуччя особистості може виражатися в позитивних 

емоціях, фізичному здоров’ї, задоволеності життям, успішності в реалізації цілей і 

цінностей, відносинах з іншими людьми, особистісному зростанні, задоволенні у 

доходах і ресурсах, винагороді за професійну діяльність тощо [661, С. 78-79].  

Виокремлюється також група досліджень у напрямку вивчення особливостей 

переживання особистісного благополуччя стосовно різних сфер її життєдіяльності. 

Зокрема, М. Портер і Е. Гарман, досліджуючи фінансове благополуччя, розробили 

його концептуальну модель, відповідно до якої як позитивне, так і негативне 

сприйняття особистістю окремих аспектів фінансової ситуації впливають на її 

загальне сприйняття фінансового благополуччя, яке містить особистісні 

характеристики, об’єктивні ознаки фінансової сфери, в якій живуть люди; сприйняті 

та оцінені особливості фінансової сфери [611]. У зазначеному напрямку 

дослідження особистісного благополуччя T. Рот і Дж. Хартер виділяють наступні 

сфери життєдіяльності в якості неодмінних елементів благополуччя: професійне, 

фізичне, соціальне, фінансове благополуччя та благополуччя в середовищі 

проживання. На їхню думку, успіх повинен бути у всіх п’яти елементах, оскільки 

досягнення в одній з сфер не може компенсувати невдачу в іншій [617].  

Т. Данильченко, досліджуючи благополуччя в соціальній сфері 

життєдіяльності особистості, розробила типологічну модель суб’єктивного 

соціального благополуччя. Вона виокремлює балансний (передбачає постійний 

обмін з соціальним середовищем  у вигляді соціального вкладу, в основі якої 

знаходиться уявлення про існування соціальної справедливості, «відплати» за певні 

дії), залежний (спирається на уявлення особистості про зовнішнє джерело 
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благополуччя та очікування результатів соціальної політики, яка проводиться 

«зверху» і має забезпечити громадян необхідними благами) і самодетермінований 

(передбачає внутрішнє джерело відповідальності за результати соціальної взаємодії, 

головними характеристиками якої є соціально-позитивна активність, 

заповзятливість, вдячність за позитивні дії на свою адресу, благочинність, яка може 

виникати тільки за умови високого рівня особистісного і соціального розвитку, 

специфічної системи ціннісних орієнтацій, настанов та ідеології) типи 

суб’єктивного соціального благополуччя [127, с. 48-49].  

Індивідуально-типологічна модель суб’єктивного благополуччя представлена 

в напрацюваннях О. Чеборатьової. Вона виокремлює чотири типи суб’єктивного 

благополуччя: ворожий (особи з низькими рівнями пристосованості, особливо в 

сімейній сфері, задоволеності життям та суб’єктивним благополуччям, з високим 

рівнем ворожості, невпевненості у власній здатності досягати важливих цілей); 

пасивно-агресивний (особи з рівнем пристосованості середнього нижче, середніми 

рівнями задоволеності життям та благополуччя, низьким інтересом до життя при 

достатньо високій самооцінці, залежні, пасивні та ворожі в соціальних контактах); 

соціально активний (особи з рівнем пристосованості вище середнього, з високими 

рівнями задоволеності життям та суб’єктивного благополуччя, оптимізму та 

інтересу до життя); комформний (особи з високим рівнем пристосованості, з рівнем 

задоволеності життям вище середнього, високим рівнем впевненості у досягненні 

поставлених цілей при слабкому інтересі до життя, з низьким рівнем мотивації 

досягнень, з рівнем суб’єктивного неблагополуччя вище середнього, вираженою 

загальною напруженістю та чутливістю, незадоволеністю повсякденною діяльністю, 

соціальною підтримкою) [394, с. 145].  

Змістові аспекти суб’єктивного благополуччя особистості як системи описано 

у роботах Р. Шаміонова, який виокремлює наступні підсистеми: когнітивну 

(комплекс уявлень людини про окремі сторони свого буття, який виникає при 

цілісній картині світу і розуміння поточної життєвої ситуації) та емоційну 

(домінуючий емоційний фон ставлення суб’єкта до різних сторін життя), 

компонентами якої є переживання, що об’єднують внутрішні почуття переживання 
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успішності або неуспішності функціонування в усіх сферах життєдіяльності 

особистості. Позитивне емоційне налаштування людини, на думку науковця, 

свідчить про суб’єктивне благополуччя особистості, і в той же час з боку 

сприймається як об’єктивне благополуччя [408, с. 146]. У структурі суб’єктивного 

благополуччя Г. Пучкова виокремлює три основних його компоненти: когнітивний 

(уявлення про благополуччя та образ майбутнього), емоційно-оцінковий (оптимізм, 

задоволеність минулим та теперішнім життям, позитивне ставлення до оточуючих 

людей, самооцінку здоров’я, індекс надії, незалежність, самоприйняття й 

автентичність), мотиваційно-поведінковий компоненти (контроль над обставинами 

та наявність мети у житті) [303]. М. Селігман складовими благополуччя визначає: 

залученість, зміст, позитивні емоції, досягнення (звершення, перемоги, успіх), 

відносини з іншими людьми [327, с. 37].  

Відповідно до суб’єктно-середовищного підходу благополуччя розглядається 

в контексті досягнення суб’єктивної і об’єктивної успішності особистості при 

різному рівні впливу на неї об’єктивних чинників середовища. В екстремальних 

природно-кліматичних умовах, які депривують потреби особистості, виникає 

асиметрична модель психологічного благополуччя, що характеризується 

переважним зверненням до внутрішніх ресурсів; а в умовах з менш інтенсивним 

впливом середовища – симетрична модель, побудована на гармонійній взаємодії 

особистості з середовищем, яка передбачає рівноцінне звернення особистості як до 

внутрішніх, так і до зовнішніх ресурсів розвитку (О. Ширяєва) [419]. 

Виокремлення структурних компонентів психологічного благополуччя 

здійснюється науковцями також відповідно до критерію його об’єктивності-

суб’єктивності. Так, відповідно до зазначеного критерію структурними 

компонентами психологічного благополуччя Р. Веєнховен виокремлює: 

індивідуальні (особистісні якості, задоволення від роботи, самовідданість, 

контрольованість, задоволення від життя, гедонічне задоволення); соціальні 

(соціальні якості: узгодженість, справедливість, рівні шанси, стабільність, 

життєздатність, компетентність, соціально-психологічний клімат, прийняття 

політичного порядку, взаємна довіра, віра в національний прогрес, саморегуляція, 
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моральність, соціальна інтеграція або аномія) та змішані показники (економічне 

процвітання, безпека, свобода, рівність, добробут, прогрес, емансипація, 

відчуження) [671]. В своїй концепції оцінки якості життя він пропонує у якості 

структурних компонентів задоволення від життя (щастя, благополуччя) вивчати 

афективний (відчування приємних почуттів) та когнітивний компоненти 

(задоволення як міра сприйняття людиною себе, своїх прагнень у житті) [671]. 

Науковці, які розробляють теорію позитивного функціонування особистості, у 

якості структурних компонентів благополуччя розглядають: актуальне благополуччя 

(ступінь реалізованості в індивідуальному існуванні основних компонентів 

позитивного функціонування та ступінь задоволеності власним становленням), 

потенційне благополуччя (потенційні аспекти позитивного функціонування), 

ідеальне благополуччя (ступінь вираженості актуального благополуччя) 

(Л. Карапетян, П. Фесенко, Т. Шевеленкова) [177; 374; 414]; когнітивний (уявлення 

про окремі сфери буття особистості) та емоційний (переживання, які об’єднують 

почуття обумовлені успішним (неспішним) функціонуванням особистості) 

компоненти (О. Єлісєєва) [148, с. 371]; функціонування позитивних особистісних 

ресурсів як умов позитивного розвитку (вольове подолання особистістю життєвих 

труднощів, прагнення до саморозвитку, готовність до самозміни, позиція по 

відношенню до життя) (А. Лєбєдєва) [214]. 

Серед різноманіття моделей психологічного благополуччя науковці 

розробляють рівневі моделі, в яких виокремлюють: внутрішні (афекти, когніції та 

саморегуляція) та зовнішні (соціальний розвиток, якісне різноманіття життя) 

компонентів особистості рівні яких переживається благополуччя (О. Савєльєва) 

[319]; рівень властивостей, станів, якостей та відношень особистості, який містить 

когнітивний, конативний та емотивний компоненти благополуччя, рівень 

узагальнених базових компонентів благополуччя як самостійних феноменів 

свідомості, які відображають різні психологічні критерії особистості та рівень 

інтегральних характеристик благополуччя, об’єднують базові елементи в загальний 

суб’єктивний простір суб’єктивного благополуччя (М. Сокольська) [340, с. 110-111]; 

зовнішній (позаособистісний) рівень (біологічні, соціальні, матеріальні блага), 
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рівень психологічного благополуччя (позитивні риси характеру, базові властивості 

особистості та властивості темпераменту), рівень міжособистісного благополуччя 

(позитивні вчинки та дії, сприятлива міжособистісна взаємодія, соціально-значущі 

досягнення); рівень суб’єктивного благополуччя (афективний, когнітивно-

афективний та когнітивний компоненти) (Н. Батурін, С. Башкатов, Н.  Гафарова) 

[24, с. 10]; рівні евдемоністичного та гедоністичного благополуччя, яке містить 

афективний (позитивні та негативні емоції) і когнітивний компоненти 

(задоволеність життям та його окремими сферами) (Є. Бенко) [29, с. 8]. 

Функціональна модель організації суб’єктивного благополуччя Р. Шаміонова 

містить у якості її компонентів зовнішні інстанції, які базуються на співвіднесенні та 

оцінці власного благополуччя з благополуччям інших людей або власною системою 

уявлень про нього. Він виділяє типи (модусні комплекси) суб’єктивного 

благополуччя [409]: модус матеріального поповнення, модус особистісного 

(смислового) самовизначення, модус соціального самовизначення (самоставлення), 

модус особистісного (характерологічного) благополуччя, модус професійного 

самовизначення і зростання та модус фізичного і психологічного здоров’я.  

Досліджуючи психологічне благополуччя як багатомірне та багаторівневе 

переживання науковці прагнути його універсалізувати. Так, Н. Бахарєва виокремлює 

притаманні йому універсальні ознаки: суб’єктивність психологічного благополуччя, 

що існує всередині індивідуального досвіду особистості у формі позитивного 

самоставлення суб’єкта, його ставлення до інших людей, об’єктів або фрагментів 

світу, а також у переживанні актуальної значущості, довіри і внутрішньої безпеки, 

що є постійно-позитивним фоном сприйняття поточної дійсності особистості, щодо 

самої себе, інших людей, об’єктів або фрагментів світу; позитивність вимірювання – 

це не просто відсутність негативних чинників та наявність певних позитивних 

показників життя, а їхній рівноважний стан, що дає можливість переживати 

психологічне благополуччя особистості; глобальність вимірювання, що включає 

глобальну оцінку всіх аспектів життя особистості в певний період часу [25, с. 6]. 

Таким чином, різноманіття структурних, рівневих, типологічних моделей 

психологічного благополуччя особистості, його варіативність та пошук 
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універсальних його складових порушують: проблему співвідношення безпосередньо 

переживання благополуччя особистістю зі способом й якістю її життя, з 

повноцінним її функціонуванням (включаючи соціальну активність і споглядання, 

задоволення актуальних потреб, переживання радості тощо) та її життєтворенням; 

проблеми виявлення та щільності зв’язку між психологічним благополуччям та 

цінностями особистості й усвідомленням змісту власного життя, які формуються в 

процесі її соціалізації, а також проблему інтерналізації культурних феноменів, 

соціальних цінностей, уявлень про благополучне життя, щастя, а також зв’язку з 

успішністю в різних сферах життєдіяльності та зв’язку з поведінкою особистості в 

індивідуальному та колективному контекстах. Переживання благополуччя 

особистістю здійснюється через інтерналізацію явищ зовнішнього світу, їхнє 

суб’єктивне сприйняття і суб’єктивну оцінку, що обумовлено особливостями всіх 

сфер її життєдіяльності.  

 

 

1.4 Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: 

параметри, критерії, показники та функції  

 

В умовах сьогодення важливим показником оцінки життєвого середовища 

людини та її життя в цілому стає психологічне благополуччя. Сучасний стан 

розробленості проблематики благополуччя включає дослідження науковців різних 

галузей науки: психології, соціології, економіки, політики тощо, і стосується 

наукового аналізу зазначеного феномену у контексті різних альтернативних 

підходів. Для сучасного українського суспільства проблеми дослідження 

психологічного благополуччя громадян є дуже актуальними. За даними 

соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України показано, що «в 2015 

р. тільки 2 % українських респондентів цілком задоволені своїм життям. …45 % 

українців у 2015 р. висловили своє крайнє нетерпіння щодо тяжкого становища у 

суспільстві, а 42 % відзначили, що можна терпіти, але жити важко» [цит. за 188, с. 

26].  
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Сучасний стан досліджень у галузі психологічного благополуччя особистості 

стосується різних оцінок благополуччя з позицій: позитивних та негативних афектів, 

когніцій та поведінки; цінностей, мотивів, потреб людей тощо, а також їхнього тіла 

та розуму, подій й обставин, які відбуваються у їхньому житті, в яких вони живуть 

та працюють. Оцінка психологічного благополуччя особистості здійснюється 

науковцями через аналіз її життєвих цілей та спрямованості на особистісне 

зростання. Проте, люди, які ще не досягнули психологічної зрілості, наприклад, в 

дитячо-юнацькі періоди розвитку, також можуть переживати благополуччя та 

задоволення життям [244]. Тому психологічний аналіз феномену «психологічне 

благополуччя особистості» повинен здійснюватися у вітальному полі її життєвого 

середовища та часової локалізації, оскільки життєве середовище особистості 

відображує змодельоване свідомістю уявлення про образ власного середовища, що 

містить суб’єктивні уявлення про характерні його особливості, і включає сукупність 

знань та навичок, які в ній можуть бути актуалізовані (Г. Андрєєва) [9, с. 359].  

У континуумі життєвого середовища особистість має певні особистісну 

позицію, установку та ставлення щодо нього та ситуацій, які в ньому виникають, 

безпосередньо живе в ньому і керує ним. Усвідомлення власного «Я-існування» 

особистістю в життєвому середовищі не створює світ та середовище, в якому вона 

живе. Вона інтерпретує його, розшифровує, надає змісту тощо (В. Франкл) [379, 

с. 110]. В зазначеному аспекті благополуччя відповідає цілесмисловій орієнтації та 

актуалізованим потребам, життєвій позиції, рефлексивній оцінці життєвого 

середовища, соціальній впорядкованості та гармонізації міжособистісних відносин і 

взаємодій. І відповідно повинно розглядатися в контексті виокремлення його 

зовнішніх та внутрішніх компонентів (Ю. Швалб) [344, с. 13-14]. Внутрішній 

компонент психологічного благополуччя представлений смисловою складовою 

(смисловим світом людини), а зовнішній – поведінковою та діяльнісною складовими 

(поведінковим і діяльнісним світами) (С. Максименко) [237, с. 175-176].  

За критерієм цілесмислової орієнтації та актуалізованих потреб у структурі 

благополуччя особистості можна виокремити внутрішні (смислові) та зовнішні 

(поведінково-діяльнісні) компоненти. Внутрішній компонент містить смислові 
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орієнтації як систему домінуючих актуальних цінностей та мотивів, 

самоусвідомлення, що виявляється через самовизначення, самоідентифікацію, 

самоприйняття та самоствердження, які у континуумі життєвого середовища 

О. Басіна вважає позаситуативними та релевантними її життєвому шляху [23]. 

Поведінковий компонент представлений особистісними смисловими утвореннями 

(за Д. Леонтьєвим, актуальними установками [218, с. 127]), що задають зміст 

внутрішнього життя і являються смисловим аспектом спонукання та регуляції 

поведінки і діяльності. Діяльнісний компонент представлений у вигляді актуальної 

діяльності, що являється засобом досягнення актуальних смислових змістів, які 

являють собою вираження особистісного смислу у безпосередньому ситуативному 

переживанні «Я-існування» через самореалізацію та самоактуалізацію, що 

зорієнтовують людину на сферу об’єктів потреби, які не являються засобом 

самозадоволення (В. Франкл) [379, с. 119], а визначаються істинними 

особливостями нужди як всезагальної енергетичної сили самого життя, його 

базальної основи, яка являє собою суперечливу єдність біологічного та соціального 

(С. Максименко) [236, с. 9-10]. Тобто це те, що потрібно та необхідно для 

виживання, розвитку та оптимального функціонування людини (Т. Кассер) [184, с. 

10]. 

Складні життєві обставини переживаються особистістю як неможливість 

«жити за таких умов» і власна неспроможність змінити самі умови життя, що 

виявляються на двох рівнях: на рівні депривації можливості здійснення 

самостійного забезпечення життєвих потреб і на рівні депривації можливості 

самореалізації особистості [274, с. 38]. Психологічними показниками переживання 

особистісних життєвих ситуацій як благополучних є сфера актуалізованих потреб та 

сфера можливостей їхньої здійсненності в різних сферах життєдіяльності 

особистості в актуальному теперішньому. Актуалізовані потреби життєвого 

середовища (актуальне «хочу»), поєднуючись з можливостями їхньої здійсненності 

(актуальне «можу»), забезпечують переживання особистісних життєвих ситуацій як 

благополучних. У разі відсутності можливостей здійсненності актуалізованих 

потреб в життєвому середовищі (актуальне «хочу, але не можу») виникає точка 
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депривації актуалізованих потреб, яка запускає переживання особистісних життєвих 

ситуацій як неблагополучних. Зони переживання психологічного 

благополуччя/неблагополуччя в актуальному теперішньому представлено на 

рисунку 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Зони переживання психологічного благополуччя/неблагополуччя в 

актуальному теперішньому 

Виникнення зазначеного переживання зумовлене життєдіяльністю особистості 

в умовах тривалого позбавлення або істотного обмеження можливостей для 

задоволення життєво важливих актуалізованих потреб. Депривація містить 

комплекс психічних станів особистості, які вона переживає в результаті тривалого 

віддалення від джерел задоволення тієї чи іншої актуалізованої потреби, і може 

виявлятися у підвищеній тривожності, страху, почутті незадоволеності собою, своїм 

оточенням, своїм життям, втраті життєвої активності та стійкій депресії [198, с. 168]. 

За критерієм цілесмислової орієнтації та актуалізованих потреб у структуру 

психологічного благополуччя включено також інтерес, завдяки якому людина 

занурюється у вітальність власного життєвого середовища. Інтерес відіграє важливу 

мотиваційну роль у формуванні й розвитку навичок, умінь й інтелекту, забезпечує 

працездатність людини та супроводжує її творчу діяльність. Він визначає думки і 

спогади людини, значною мірою обумовлює зміст сприйняття, уваги і пам’яті. Якщо 
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всі життєві потреби людини задоволені, вона не відчуває негативних емоцій і здатна 

діяти відповідно до позитивного мотиваційного спонукання. 

У структуру внутрішньо смислового компоненту психологічного 

благополуччя включено самоусвідомлення, самовизначення, самоприйняття, 

самоідентифікацію, самоствердження. Життєве середовище особистості, яке 

являється базовим психологічним конструктом визначення структури світу людини, 

вибудовується нею, виходячи із визначення свого місця, самоідентифікації і 

самоствердженні в цьому світі. Однозначні думки з приводу місця цих феноменів у 

структурі психологічного благополуччя особистості відсутні. Так, О. Григоренко 

розглядає їх у якості структурних компонентів психологічного благополуччя 

особистості [113], М. Сачкова, І. Тімошина, Г. Ейдельман вважають їх чинником 

[325; 422]. Але однозначно вони можуть виникати тоді, коли людина залучена і 

діяльність. 

Самоусвідомлення через самовизначення, самоідентифікацію та 

самоприйняття як показників благополуччя розглядається в двох аспектах: як 

особистісне системне утворення, яке визначається потребою індивіда зрозуміти 

самого себе, власні практичні можливості, своє місце в житті у відповідності з 

внутрішніми ресурсами: здібностями, схильностями, знаннями, навичками, 

характером та як почуття адекватності й стабільного управління власним «Я-

існуванням», що виявляється у здатності особистості до вирішення задач, що 

ставляться перед нею на кожному етапі її життя. Самовизначення, за Л. Божович, є 

афективним центром життєвих ситуацій, навколо яких обертаються усі інтереси та 

діяльності індивіда [35, с. 281], що визначають його ціннісно-смисловий базис Я-

існування та світоглядні позиції. А самоідентифікація ґрунтується на двох 

одномоментних актах: на відчутті тотожності індивіда самому собі і безперервності 

власного існування в часі і просторі, а також на усвідомленні того, що її тотожність і 

безперервність визнаються оточуючими. Самоідентифікація індивіда відбувається 

через співвідношення з історичними змінами і власним досвідом, які він в змозі 

прийняти як історичну необхідність, що зробила його тим, ким він є (Е. Еріксон) 

[423, с. 58-59]. Завдяки їй індивід визначає та фіксує співпадання потреб, інтересів, 
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мотивів, бажань, намірів, спрямованості власної активності та життєвого 

середовища, в якому розгортається його «Я-існування» і виникають любов до інших 

людей, дружба, самопожертва, патріотизм, служіння тощо. Вона передбачає свідоме 

розуміння індивідом того, що саме він поділяє цінності цього середовища, живе 

відповідно до його норм та правил, і йому це подобається (В. Павлов) [277, с. 28-29].  

Самовизначення та самоідентифікація здійснюються в контексті способів 

власного становлення та розвитку, переходять у самоприйняття, що 

супроводжується емоційним відгуком та когнітивним аналізом цих процесів з 

уявним образом впорядкованого благополучного «Я-існування», і, у разі 

усвідомлення невідповідності якому, індивід здійснює корекцію поведінки та 

діяльності, що базується на внутрішніх відчуттях та прагненнях. У разі 

співвіднесення цієї невідповідності з зовнішніми чинниками індивід відшуковує 

ніші або середовище, в яких він може знайти простір благополучного «Я-

існування». У разі неможливості або неспроможності віднайти такий простір його 

самоідентифікація спотворюється. Спотворення (неадекватність за В. Павловим, 

сплутаність – за Е. Еріксоном) самоідентифікації індивіда обмежує його можливості, 

не дозволяє вийти за межі існуючого буття, яке не задовольняє його, не дозволяє 

досягнути бажаних життєвих вершин [277, с. 28-29], поєднується з болісними 

сумнівами стосовно себе, власного місця, з неясністю життєвої перспективи [423, с. 

15]. Самоідентифікація та самовизначення формуються у контексті історичного та 

культурного розвитку суспільства, до якого відноситься індивід. Тому він активно 

формує, змінює та модифікує власні самоідентичність та самовизначення на основі 

того, що дасть змогу вписатися у цей контекст, реалізувати нужду у визначенні 

власного місця в світі, обрати ті соціальні ніші, які, як йому уявляється, дадуть 

простір для найповнішої самореалізації, самоствердження, задоволення потреб, 

досягнення поставлених цілей та забезпечення благополучного «Я-існування» зі 

збереженням балансу між внутрішньою цілісністю та цінностями суспільства 

(М. Бахтін) [26]. Зазначене і забезпечує особистості самоприйняття, яке виражається 

в її позитивному ставленні до самої себе, в прийнятті себе й у визнанні власної 

індивідуальної та соціальної цінності, що забезпечує гармонію внутрішнього світу й 
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ефективну інтеграцію на рівні мікро- і макродовкілля [302, с. 398]. Показником 

самовизначення та самоідентифікації, які характеризують благополуччя особистості, 

можна назвати усвідомлену особистісну відповідальність, завдяки якій відбувається 

«визначення свого місця у світі, і визначення місця світу у собі» (Ю. Швалб) [344, С. 

23], що відбивається у змінах людини внаслідок зміни світу, в якому вона живе, та 

зміну світу самою людиною в процесі її життєдіяльності відповідно до уявлюваного 

ідеалізованого нею образу власного життя та власної активності. Цей ідеалізований 

образ життя у смисловому конструкті благополуччя детермінує такі його показники 

як цінності, інтереси, потреби, мотиви у самореалізації та самоактуалізації. На 

основі самовизначення формуються базові ставлення індивіда до себе, інших людей, 

діяльності, світу загалом тощо, і визначається істинність смислу життя.  

Показником психологічного благополуччя за критерієм цілесмислової 

орієнтації та актуалізованих потреб є оволодіння особистістю здатністю до 

саморозвитку, яка забезпечує, за Е. Еріксоном, формування людської 

індивідуальності, неповторності, здатності бути самим собою [423, с. 16], сприяє 

аутентичному самовираженню в різних сферах життєдіяльності, що створює 

передумови для самореалізації та самоактуалізації, дає можливість особистості 

віддатися, насититися своїм переживанням повністю та повністю розкрити свою 

людську сутність (А. Маслоу) [247, с. 22]. Автентична особистість характеризується 

автономією, розвиненими організаторськими здібностями, здатністю до планування 

діяльності та позитивним ставленням до себе, адекватною оцінкою власного 

минулого, не схильністю до самозвинувачень, прагненням до особистісного росту, 

сформованими цілями у житті, високим рівнем емпатії, самоприйняття, 

осмисленості життя та середнім і високим рівнем самоефективності, має достатньо 

досвіду для виконання професійних обов’язків, отримує задоволення від своєї 

роботи (В. Зливков, С. Лукомська) [158, С. 132].  

У структуру зовнішнього поведінково-діяльнісного компоненту 

психологічного благополуччя за критерієм цілесмислової орієнтації та 

актуалізованих потреб включено мотиви, якими особистість керується в організації 

власної життєдіяльності, вибору життєвого шляху і визначає спектр можливих 
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поведінкових реакцій. Актуальна діяльність як засіб самореалізації та 

самоактуалізації може викликати відчуття повноти життєдіяльності та відкриває 

можливості для оцінки особистістю її якості й відповідності власному смислу життя. 

Наступним критерієм аналізу психологічного благополуччя є позитивна 

життєва позиція, відповідно до якого емоційно-когнітивний компонент 

благополуччя, представлений оцінкою різноманітних аспектів буття та домінуючим 

емоційним забарвленням ставлення до цих аспектів (Л. Сердюк) [330], що містить 

позитивну установку на життя, позитивне мислення, переживання позитивних 

емоцій, а поведінково-діяльнісний компонент – контроль над ситуацією, вміння 

долати перешкоди, активність, стійкість прояву особистісних принципів. 

Осмислюючи та переживаючи події та ситуації власного життя, особистість формує 

життєву установку, яка стає психологічним механізмом, що керує її поведінкою та 

діяльністю, і відповідно усіма їхніми функціями та процесами (Д. Узнадзе) [365, 

с. 15]. Визнання наявності певної потреби (нужди) створює потенцію відповідних 

переживань та такої поведінки (діяльності), яка б задовольнила зазначену потребу, 

але за умови наявності можливостей життєвого середовища щодо її задоволення 

[365, с. 76-78]. Позитивна життєва позиція містить також відчуття контролю над 

ситуацією та радість як афективний вияв благополуччя, що виникає не від самого 

контролю, а від почуття, що людина може впоратися з важкими ситуаціями [398, с. 

70-71].  

За критерієм рефлексивної оцінки життєвого середовища в емоційно-

когнітивний компонент психологічного благополуччя включено: задоволення собою 

та життям в цілому, оптимальний рівень здоров’я, переважання позитивних 

почуттів, довіру і прихильність до оточуючого середовища, оптимізм, віру та 

впевненість у власні можливості, успішність, стратегії вирішення складних завдань, 

життєстійкість, життєздатність. В поведінково-діяльнісний компонент 

психологічного благополуччя включено здатність до швидкого прийняття 

продуктивних рішень, адаптацію, саморегуляцію, саморозвиток. Задоволеність 

життям як показник, який розглядається науковцями як самозвіт показує те, як 

людина оцінює себе або оцінює своє життя в цілому (Е. Дінер) [486].  
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Термінами «життя», «життєве середовище» або «життєдіяльність» можна 

визначити всі сфери життя людини в певний момент часу або сформувати 

інтегративне судження про її життя з моменту народження. Ця ознака відмінності в 

оцінюванні задоволення/незадоволення життям часто не враховується у сучасних 

дослідженнях. Тому оцінка цього показника повинна здійснюватися у двох 

аспектах: оцінка задоволення життям з моменту народження та оцінка задоволення 

життям у різних сферах його прояву. Задоволення життям у різних сферах прояву 

являє собою судження, яке люди вносять щодо оцінки основних сфер 

життєдіяльності. Зазвичай люди вказують на те, наскільки вони задоволені різними 

сферами, але вони також можуть вказувати, наскільки вони люблять своє життя в 

кожній сфері, наскільки вони близькі до власного ідеального образу психологічного 

благополуччя в кожній сфері, як і в якій мірі насолоджуються життям в кожній 

сфері, і як вони хотіли б змінити своє життя в кожній сфері. Це задоволення 

репрезентується в оцінці конкретних аспектів благополуччя: оптимального рівня 

здоров’я, позитивних почуттів, довіри і прихильності, оптимізму, віри та 

впевненості у власні можливості.  

Довіра, як показник психологічного благополуччя особистості за зазначеним 

критерієм, є основою будь-яких міжособистісних відносин та взаємодій, формується 

на основі вимогливого ставлення до власних обіцянок саме самій собі та свідчить 

про чесне ставлення до себе, турботу про себе та повагу до себе. На основі довіри 

формуються дисциплінованість, почуття обов’язку, впевненість у власних силах та 

оптимізм. Довіра до себе експлікується у довіру іншим людям, сприяє формуванню 

глибоких і міцних стосунків та розвитку доброзичливого ставлення до себе та інших 

людей. Вона також є базисом справжності, істинності життя особистості, що 

визначається істинними бажаннями та надіями, які усвідомлюються в контексті її 

індивідуальних намірів прожити правильне та чесне життя.  

Людина, оцінюючи та аналізуючи власне життєве середовище, найчастіше 

прагне комфортного Я-існування в ньому. Проте, благополуччя особистості 

неможливе без переборювання власних страхів, без перебування у зоні дискомфорту 

і виходу з неї. Перехід через дискомфорт, подолання страхів та труднощів сприяє 
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розширенню досвіду виходу із складних життєвих ситуацій в різних умовах, 

розвитку життєстійкості (Т. Ларина, Т. Титаренко) [355] та життєздатності 

особистості (О. Кондратенко) [198], що визначає повноцінність життєдіяльності, 

здатність до самоактуалізації та розвитку (К. Маннапова) [243]. І як зазначає 

О. Чиханцова, «життєстійкість здійснює позитивний вплив на самореалізацію 

людини за рахунок її спрямованості на досягнення комфорту та благополуччя, 

готовності до побудови особистісної перспективи з огляду на перебіг власного 

життя» [301, С. 120]. 

За критерієм соціальної впорядкованості та гармонізації міжособистісних 

відносин і взаємодій в структуру психологічного благополуччя особистості 

включено індивідний (доброзичливе емпатійне ставленням до інших людей з 

повагою, здатність до емоційного саморозкриття в стосунках), особистісний 

(здатність любити і піклуватися, вміння будувати міжособистісні відносини, 

можливості задоволення життєвих потреб, трудової та творчої самореалізації, 

узгодження особистісних, групових та суспільних інтересів) та соціальний 

компоненти (взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємодопомога та взаємна 

відповідальність; розвинена соціальна інфраструктура).  

Поняття «благополуччя-неблагополуччя» у вітальній сфері розуміється як 

переживання особистістю міри її безпеки та захищеності у взаємовідносинах, які 

виникають у її життєвому середовищі. Ця безпека може проявлятися на ранніх 

стадіях розвитку у «базисній недовірі» або тривозі (Е. Еріксон) [423, С. 16], потім у 

переживанні єднання або неможливості єднання зі світом (А. Камю), що виникає на 

основі диспропорції між наміром і реальністю, через суперечності між реальними 

силами індивіда та поставленою метою [176, с. 39], або осягнення буття в-собі, для-

себе та по причині самого себе (Ж.-П. Сартр) [324], які гальмують прояви активної 

життєвої позиції, знижують власну значущість індивіда. Безпека та захищеність 

життєвого середовища передбачає такий його стан та умови, які не порушують 

цілісності особистості, її адаптивності, функціонування та розвитку (Т. Кабаченко) 

[172, с. 8]. Психологічна безпека визначається її суб’єктивним осмисленням 

власного життєвого середовища у всьому багатоманітті подій, ситуацій, переживань 
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тощо і передбачає відсутність проявів психологічного насилля (І. Баєва) [18, с. 83] та 

страхів у взаємодії з різними її об’єктами й забезпечує умови, які сприяють 

задоволенню потреб, реалізації можливостей та збереження її психічного здоров’я. 

А, отже, за критерієм соціальної впорядкованості та гармонізації міжособистісних 

відносин і взаємодій благополучним можна вважати середовище, у якому 

відбувається співвіднесення індивідами власних інтересів з інтересами інших 

людей, в якому панує атмосфера взаєморозуміння, взаємопідтримки, 

взаємодопомоги та взаємної відповідальності, існують можливості задоволення 

життєвих потреб, самореалізації, узгодження особистісних, групових та суспільних 

інтересів, розвинена соціальна інфраструктура тощо. Теоретичну модель 

психологічного благополуччя особистості представлено у зведеній таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Теоретична модель психологічного благополуччя особистості 

Критерії 
Параметри та компоненти психологічного благополуччя 

Параметр «психологічне поле» життєвого середовища 

1 2 3 

цілесмислова 

орієнтація та 

актуалізовані 

потреби 

Внутрішній Зовнішній 

Смисловий: 
домінуючі актуальні цінності, актуалізовані 

потреби, відповідність можливостей здійснен-

ності актуалізованих потреб, життєві інтереси, 

аутентичність, самоусвідомлення (самовизна-

чення, самоідентифікація, самоприйняття, 

самоствердження), відповідальність, здатність 

до саморозвитку 

Поведінково-діяльнісний 

мотиви, спектр можливих поведінкових реакцій 

по відношенню до певних об’єктів і ситуацій та 

актуальна діяльність як засіб самореалізації та 

самоактуалізації 

життєва 

позиція 

Емоційно-когнітивний:  
позитивна установка на життєві події та 

ситуації і життя в цілому, позитивне мислення 

та позитивні емоції 

Поведінково-діяльнісний: 
контроль над ситуацією, вміння долати 

перешкоди, а не уникати їх, активність, стій-

кість прояву особистісних життєвих принципів 

рефлексивна 

оцінка 

життєвого 

середовища 

Емоційно-когнітивний: 
задоволення собою та життям в цілому, 

оптимальний рівень здоров’я, переважання 

позитивних почуттів, довіра і прихильність до 

оточуючого середовища оптимізм, віра та 

впевненість у власні можливості, успішність, 

стратегії вирішення складних завдань, 

життєстійкість, життєздатність 

Поведінково-діяльнісний: 
здатність до швидкого прийняття продуктивних 

рішень, адаптація, саморегуляція, саморозвиток 
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Продовження 1.1 

1 2 3 

соціальна 

впорядкова-

ність та 

гармонізація 

міжособистіс-

них відносин і 

взаємодій 

Індивідний: 
доброзичливе емпатійне ставленням до інших 

людей з повагою, 

інтимність як здатність до емоційного 

саморозкриття в стосунках 

Особистісний: 
здатність любити і 

піклуватися, вмін-

ня будувати 

міжособистісні 

відносини. можли-

вості задоволення 

життєвих потреб, 

трудової та твор-

чої самореаліза-

ції, узгодження 

особистісних, гру-

пових та суспіль-

них інтересів 

Соціальний: 
взаєморозуміння, взаємо-

підтримка, взаємодопо-

мога та взаємна відпо-

відальність; розвинена со-

ціальна інфраструктура: 

соціальна захищеність 

(безпека), рівень благоуст-

рою життєвого середо-

вища, екологічна безпека, 

низький рівень злочин-

ності та безробіття, при-

вабливість соціального 

середовища 

часова 

локалізація 

Параметр «психологічне поле» часу 

Минуле:  
загальне оцінювання особистістю 

прожитого власного життя 

переважно як позитивного, 
переважно позитивні міркування, 

погляди, думки та погляди щодо 

реальності минулого 

Теперішнє: 
переживання моментів «Я-

існування» у теперішньому 

переважно як позитивних, 

усвідомлення реальності і 

здійсненності задумів та 

очікувань 

Майбутнє: 
переважно позитивні 

міркування та погляди, 

бажання, мрії і очікування 

щодо майбутнього, 

наявність життєвої 

перспективи та надії 

 

Гармонізація міжособистісних відносин і взаємодій визначається 

доброзичливим емпатійним ставленням до інших людей, здатністю до емоційного 

саморозкриття в стосунках, здатністю любити і піклуватися, вмінням будувати 

міжособистісні відносини. 

За параметром «психологічне поле» часу за критерієм часової локалізації 

благополуччя особистості розглядається з позиції аналізу нею власного минулого, 

теперішнього та майбутнього життя в контекстах ситуативного переживання «Я-

існування» та загального переживання «Я-життя-існування». Як зазначає 

Т. Титаренко, час являється «тканиною реальності» і має відношення передусім до 

психічного життя людини, утворюючи його сутнісний матеріал [354, С. 37]. Аналіз 

благополуччя особистості за критерієм часової локалізації дозволяє здійснити 

«теорія поля» К. Левіна [215, с. 73-74]. Переживання особистісного благополуччя 

відбувається в межах психологічного поля теперішнього часу та містить міркування 

та погляди на минуле і майбутнє. Індивідуальне переживання особистістю 

благополуччя в актуальному сьогоденні містить думки щодо власного минулого 

життя, що складають у її життєвому просторі «рівень реальності минулого» та 
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«рівень бажань щодо минулого». Відірваність між структурою цих рівнів в 

психологічному минулому та сьогоденні впливає на формування почуття провини, 

розвитку невпевненості у власних силах і призводить до психологічної 

самодепривації [232]. Самодепривація проявляється у переживанні 

дисгармонійності внутрішнього світу, застряганні на проблемах та інтересах 

власного «Я», пасивності, блокуванні творчого потенціалу та здатності до 

самореалізації, адекватної рефлексії і відображенні об’єктивної реальності, в 

депресивних і афективних станах психіки, що унеможливлює переживання 

благополуччя. Самодепривовані особи формують стале відчуття невдоволеності 

життям в цілому і вважають себе нещасними, скривдженими та відчужуються від 

соціального життя (Т. Яценко) [321]. Якщо в актуальному теперішньому «Я-

існування» переживається через постійне занурення у минуле, людина не сприймає 

у повній мірі своє теперішнє життя. Вона не спроможна відчути і усвідомити те, що 

відбувається з нею в ситуаціях «тут-і-тепер», втрачає можливість «бути 

присутньою» у власному житті. Її переживання «Я-існування» в актуальному 

теперішньому не набувають осмисленості та значущості моментів життя, що 

унеможливлює актуалізацію її життєвого досвіду, змінює, нівелює або спотворює 

смисли життя і актуалізує спотворені мотиви (і як наслідок реальну поведінку і 

діяльність) відповідно до історії її життя. Переживання особистістю «Я-існування» 

через постійне занурення у минуле може призвести також до внутрішніх страждань 

щодо нездійсненності «реальності минулого» у майбутньому, відсутності бажання 

жити, втрати надії на цікаве благополучне життя, втрати смислу жити загалом та 

смерті. В контексті минулого його можна вважати адекватним при загальному 

оцінюванні особистістю прожитого власного життя. 

Ситуативне переживання «Я-існування» в теперішньому містить теперішнє 

переживання «слідів-досвідів минулого» (за Ж. Сартром) [324, C. 137], які 

безперервно організуються та проникають, детермінують теперішнє «Я-існування» 

через усвідомлення реальності й здійсненності задумів та очікувань у майбутньому. 

Наслідуючи термінологію К. Левіна, зазначимо, що «психологічне поле» сьогодення 

(теперішнього життя) містить одномоментно і психологічне минуле, і психологічне 
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майбутнє на рівні реальності [215, с. 73-74]. Останнє передбачає наявність життєвої 

перспективи та надії як показників благополуччя, що містять очікування, бажання, 

страхи та мрії щодо сприятливості власного майбутнього. Аналізуючи майбутнє, 

доречно окреслити такий чинник благополуччя особистості як вплив долі, що 

оцінюється за допомогою таких показників як активна життєва позиція, автономія, 

відповідальність, самоорганізація і розглядається в трьох аспектах: 1) коли доля 

визначає майбутнє людини, яка не може його змінити і не являється активним 

суб’єктом власного життя; 2) коли доля не визначає майбутнє людини, оскільки 

вона сама є активним її творцем, ризикує, обирає, приймає рішення, у повній мірі 

несе відповідальність за успіхи та невдачі, обирає власне ставлення до будь-яких 

подій, керує життям та обирає власний життєвий шлях; 3) коли доля окреслює 

напрямок життя людини, але вона, являючись активним її діячем, спроможна, здатна 

та повинна керувати власним життям: шукати вихід зі складних ситуацій, будувати 

власне краще життя, нести за нього відповідальність, вирішувати ким їй бути тощо.  

Таким чином, психологічне благополуччя усвідомлюється людиною цілісним 

неподільним явищем. Воно не може бути чітко локалізованим у просторі і часі, 

проте, може бути інтенсивним за своїм проявом. Благополуччя може переживатися 

стосовно різноманіття матеріальних і нематеріальних благ, здобутків тощо, може 

забарвлюватися переважанням позитивних емоцій та містити потенцію 

різноманітних проявів. Як філософсько-психологічна категорія воно не може бути 

задане виключним переліком властивостей, частин (конструктів та компонентів), не 

містить просторової та часової усталеності в цілому, проте, набуває певних форм 

(задоволення, щастя, гармонії, радості, натхнення тощо), що можуть змінюватися, та 

характеризується певною протяжністю.  

Фундаментальною функцією благополуччя є те, що воно може переживатися 

(з’являтися) в певному означеному просторі життєвого середовища і часу 

конкретного індивідуума завдяки перетворенню реальних чи потенційних 

можливостей в дійсність. Усвідомлення благополуччя особистістю є континуальним 

процесом, що пов’язаний з констатацією факту наявності благ, досягнутих цілей, 

отриманого досвіду, надії та життєвої перспективи. І оскільки психологічне 
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благополуччя є непросторовим явищем, то не існує єдиної всезагальної ідеальної 

моделі образного його уявлення. А отже, кожна особистість може вибудовувати 

власну модель благополуччя відповідно до актуальних потреб в певний момент 

часу, в конкретних обставинах життя, залежно від ціннісних орієнтацій, власного 

досвіду життя та бажаного майбутнього. Благополуччя є когнітивно-емоційною 

конструкцією вибудованою свідомістю людини, яка базується на вольовому акті 

прагнення досягнути означених раніше цілей та проживання переважно позитивних 

емоцій. Його усвідомлення виникає на основі діяльності людини, яка має мету та 

прагнення досягти певного результату. Тобто усвідомлення благополуччя є 

частиною цілісного процесу поставлених і реалізованих цілей та отриманих 

результатів.  

Психологічне благополуччя, його особливості, прояви, характеристики, 

властивості, чинники є індивідуальними. Індивідуальність сприйняття благополуччя 

відображає установку свідомості людини щодо прагнення до благ (об’єктивної 

можливості, яка реалізовуватиметься у дійсності), розповсюджується на різні сфери 

життєдіяльності та базується на пізнанні. Усвідомлення власного благополуччя 

особистістю може базуватися на її сумніві (невпевненості), що саме «це досягнуте 

благополуччя» є насправді бажаним. Сумнів (невпевненість) може стати рушійною 

силою благополуччя, оскільки є способом навчання, прагнення йти вперед, мотивом 

саморозвитку. Індивідуальність благополуччя відображається і у чуттєвому досвіді 

особистості через відчуття радості, натхнення, пристрасті, задоволеності тощо. 

Проте, якщо людина отримує блага, досягає цілей тощо, на які вона сподівалася, 

вона констатує той факт, що задоволена життям, їй більше не потрібно докладати 

вольових зусиль для того, щоб чогось досягати і вона стає пасивним споживачем 

цих благ і, її інтенсивний особистісний розвиток гальмується. Тоді перед нею постає 

інша задача – пошук або зміна життєвих смислів, постановка нових цілей. Таким 

чином, розгортання переживань благополучного «Я-існування» в континуумі 

життєвого шляху особистості набуває форми спіралі: на основі рефлексивної оцінки 

власного життя, власних смислів, цілей, результатів тощо, вона вибудовує життєвий 

шлях від простих до складних форм Я-існування, від нижчих до вищих, від змісту 
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до змісту. Переживаючи благополуччя на певному етапі власного життя, вона тим 

самим задає імпульс руху до подібних переживань надалі. Її нескінченне прагнення 

до цього переживання підкоряється діалектичним законам Г. Гегеля [269, с. 107-108] 

єдності та боротьби протиріч, взаємного переходу кількісних змін в якісні, 

заперечення заперечень і в безкінечній лінії життя символізує розвиток, 

продовження, безперервність, рух і саме життя. Закон єдності та боротьби протиріч 

у благополуччі прослідковується тоді, коли, наприклад, актуалізується потреба, а 

можливості її задоволення відсутні. Тоді людина починає шукати спосіб 

задоволення цієї актуалізованої потреби, співвідносячи власні можливості в ситуації 

«тут-і-тепер» з можливими набутими можливостями у майбутньому, і, знайшовши 

спосіб їхнього задоволення у майбутньому, не потрапляє у зону неблагополуччя, 

оскільки переформатовує власну поведінку та діяльність відповідно до вимог, які 

забезпечать задоволення цих потреб. Вона навчається, влаштовується на більш 

оплачувану роботу тощо і «вписується» у схему забезпечення благополуччя: «хочу» 

→ «роблю» → «буду-матиму». Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні 

проявляється у тому, що для досягнення благополуччя людина визначається з тим, 

що їй потрібно для цього робити. Наприклад, для отримання високооплачуваної 

роботи їй потрібно стати висококваліфікованим фахівцем, що забезпечується 

набуттям знань, вмінь та навичок, необхідних для цього, і трансформується у 

професійну компетентність – якісну особистісну характеристику, яка допомагає 

досягти благополуччя. 

Задоволення людиною певними окресленими в минулому і усвідомлюваними 

як наявні в теперішньому благами не завжди дають відчуття психологічного 

благополуччя. Виникає певний парадокс: людина вибудовувала своє життя (ставила 

цілі, досягала їх, проходила через нужду та позбавляла себе чогось, вкладала 

матеріальні цінності тощо), щоб досягнути благополуччя, а воно її не влаштовує, не 

приносить її бажаного блага, оскільки виникає відчуття невідповідності результату 

та вкладеним зусиллям, вигоди та попередніх очікувань, наслідків та запланованих 

можливостей. В цьому проявляється закон заперечення заперечення, і саме це 

відчуття власної невідповідності є рушійною силою покращення життя і наступною 
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спіраллю благополуччя. Відчуття власної невідповідності заставляє людину ставити 

перед собою важкі цілі, орієнтуватися на високі суб’єктивні стандарти оцінки 

переживання власного Я-існування та життєдіяльності у вигляді суб’єктивного 

ставлення до ситуацій (подій, життя), власних можливостей, що сприяє виникненню 

відчуття самореалізованості. І протягом життя людина живе, розвивається і 

функціонує у безперервному русі до моментів переживання благополуччя. 

Отже, психологічне благополуччя особистості – це багатоаспектне, 

відрефлексоване, усвідомлене, емоційне, інтегроване переживання Я-існування 

особистості, що визначає систему уявлень людини про себе, своє життя, стосунки 

тощо, формується на основі життєвого досвіду, володіє цілеутворюючими та 

цілепокладальними функціями актуалізації потреб і забезпечує динамічне 

розгортання процесу життя шляху в життєвому середовищі та часовому просторі й 

проявляється в оцінці якості життя в цілому та переживанні внутрішнього стану 

якості життя. Воно розглядається в двох аспектах: благополуччя як специфічна 

форма оцінки особистістю власного життя та благополуччя як особистісне 

переживання власного стану. Благополуччя як специфічна форма оцінки власного 

життя особистості має яскраво виражений рефлексивний характер, відповідно до 

якого особистість оцінює власну життєдіяльність та життя в цілому як 

благополучні/неблагополучні за параметром часової локалізації (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Психологічне благополуччя як оцінкове переживання особистістю 

здійсненності життя 
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А благополуччя як особистісне переживання власного стану (Я-

благополучний/ неблагополучний) інтегрує стани психологічного задоволення, 

комфорту, внутрішньої і зовнішньої гармонії, що в результаті відображається у 

відповідних ефектах: задоволеності умовами життя в цілому, умовами, процесом та 

результатами праці, міжособистісними відносинами, спілкуванням, професійною 

компетентністю, самореалізацією досягненнями в професійній діяльності, почутті 

власної гідності та внутрішньої свободи, що визначають переживання-проживання 

особистісної та професійної здійсненності життя (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Психологічне благополуччя як переживання внутрішнього стану якості 

життя 

Отже, психологічне благополуччя особистості у змістовому аспекті на 

теоретичному рівні розглядається переважно в двох аспектах: як оцінкове ставлення 

до життєвих обставин і ситуацій та до процесу життєдіяльності, а також як 

рефлексія власного стану. Переживання благополуччя/неблагополуччя 

розгортається в середовищно-часовій перспективі аналізу особистістю власного Я-

існування виконує сигнальну (трансцендентну), організаційну, регуляторну, 

управління, інтегруючу, перетворювальну, цілеутворювальну, цілепокладальну, 

рефлексивну функції та функції диференціації, та гармонізації. Відповідно до 

сигнальної функції переживання благополуччя дає усвідомлення людині про 

слідування курсом особистісного сенсу буття. Якщо ж людина переживає 

неблагополуччя, це також є сигналом, що її сенси неактуальні, або, що сенсу 

неможливо досягнути через його нереальність, фантастичність, відсутність 

можливостей це зробити. Трансцендентна функція благополуччя полягає також у 

формуванні нової установки по відношенню до світу: сприймаючи власне Я-
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існування, людина усвідомлює та породжує образи власної благополучності й 

пристосовується до оточуючого реального світу незалежно від сприятливих чи 

несприятливих зовнішніх обставин завдяки редукції до примітивних потягів та 

задоволення фізіологічних потреб, яка призводить до усвідомлення реальності, до її 

переосмислення та переоцінки. У випадку переживання неблагополуччя редукція 

призводить до «терпеливого страждання» (К.- Г. Юнг) [425, с. 16-17]. 

Переживання благополуччя виконує організаційну функцію, яка сприяє 

процесам самоорганізації, самоуправління, саморозвитку, самовдосконалення 

особистості та створення умов для виявлення та розвитку здібностей відповідно до 

вимог подій життя. Завдяки цій функції відбувається організація буття та психічних 

процесів, фон яких і перебіг забезпечують психічні стани, в яких перебуває людина 

в процесі переживання благополуччя (С. Духновський) [146, с. 57]. Переживання 

благополуччя виконує регуляторну функцію (функцію адаптації за Р. Шаміоновим), 

що полягає у регуляції внутрішнього самоставлення, самопочуття, а також взаємин 

із зовнішнім світом, які підсилюють організаторські та адаптаційні можливості 

людини в сприйнятті себе і свого життя [408]. Функція управління когнітивними 

процесами, забезпечує адаптацію та інтеграцію особистості в соціумі, і реалізується 

в співвідношенні актуальних і наявних в «арсеналі» знань та чуттєвого досвіду. 

Функція розвитку забезпечує творчий рух як саморозвиток, так і забезпечення 

зовнішніх умов для задоволення вищих потреб і приведення всієї системи Я-

існування в рівновагу (Р. Шаміонов) [409]. Інтегруюча функція переживання 

благополуччя сприяє стійкій взаємозалежності психічних процесів і психологічних 

властивостей, а також формуванню єдності психічного, його цілісності, внаслідок 

чого утворюється відповідна психологічна структура, що включає властивості-

стани-процеси в єдиному процесі цього переживання, необхідному для ефективного 

позитивного функціонування. Функція диференціації визначає величину, частоту, 

стійкість, вибірковість й інші параметри зв’язків психічних станів з процесами і 

властивостями в переживанні. Завдяки цьому з’являється можливість диференціації 

окремих аспектів переживання благополуччя: емоцій, подій, цінностей, мотивів, 

стосунків тощо (С. Духновський) [146, с. 58].  
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Психологічне благополуччя виконує й специфічні функції залежно від форми 

переживання та результативного його вираження: перетворювальну, 

цілеутворювальну, цілепокладальна, рефлексивну функції та функцію гармонізації. 

Сутність перетворювальної функції полягає у тому, що у кожному випадку 

переживання благополуччя/неблагополуччя відбуваються психічні та особистісні 

зміни індивіда: досягнень, професійних навичок, що розширюють сфери 

професійної реалізації, і сприяють зміні системи цінностей, життєвих смислів та 

орієнтацій. Цілеутворювальна функція спрямовує розвиток особистості до 

окресленої цілі, запланованого ідеалу, і забезпечує переживання ситуацій та подій 

власного Я-існування. Вона формує здатність людини ставити перед собою цілі й 

осмислювати сенс життя, виробляти гуманістичні цінності й ідеали, внутрішні 

смислові й мотиваційні установки. Цілепокладальна функція полягає у тому, що, 

переживаючи в певний період часу психологічне благополуччя/неблагополуччя в тій 

чи іншій сфері, людина ставить цілі, здійснює діяльність та досягає конкретних 

результатів зі створення матеріальних і духовних благ, потрібних для задоволення її 

потреб та реалізації прагнень.  

Сутність рефлексивної функції полягає у тому, що, переживаючи власне Я-

існування як благополучне/неблагополучне, людина розмірковує та аналізує власне 

життя відповідно до подій, які відбулися, здійснених вчинків, успіхів та невдач, 

поточного емоційного стану та власних властивостей, і на основі результатів цього 

аналізу формує самооцінку, регулює поведінку, змінює установки, ставлення тощо. 

Тобто формується осмисленість щодо якості проживання власного Я-існування, 

ставлення до життя і самої себе, «присутність» у власному житті, що переживається 

емоційно і тілесно та розширює поле досвіду (С. Духновський) [145; 146]. Функція 

гармонізації (врівноважування) передбачає створення стійкої внутрішньої рівноваги 

Я-існування, рівноваги між особистістю й іншими людьми, особистістю і 

оточуючим її світом, що дозволяє вивільняти потреби більш високого порядку – 

громадські та суспільні (С. Духновський, Р. Шаміонов) [146; 409].  
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Висновки до першого розділу 

 

У сучасній психологічній науці відсутнє загальноприйняте визначення 

поняття благополуччя особистості. Воно розглядається науковцями як багатомірний 

психологічний конструкт, який охоплює широку сферу переживань позитивних 

станів та властивостей особистості, внутрішньої комфортності та задоволення 

життям в різних його аспектах і рівнем щастя при оцінюванні якості життя, потреби 

у саморозвитку в контексті переживання та відчування власного розвитку як 

процесу самоудосконалення і повноцінного функціонування, його осмисленість та 

цілеспрямованість. Психологічне благополуччя особистості пов’язує усі рівні 

екзистенційності та дійсності існування, а також є ціннісно-смисловою константою 

психічної організації людини. Як психологічна категорія «психологічне 

благополуччя» співвідноситься з поняттями «щастя», «задоволення», «позитивне 

повноцінне функціонування» тощо. Визначальними параметрами, які 

характеризують основні істотні особливості благополуччя особистості, 

виокремлено: сферу потреб та можливостей їхньої актуалізації, особистісну 

ціннісно-смислову сферу, сферу розвитку та реалізації та сферу організації 

життєдіяльності у просторі і часі. Психологічне благополуччя особистості є 

багатомірним, емоційно пережитим, усвідомленим, відрефлексованим 

переживанням власного стану та оцінковим ставленням до життєвих обставин, 

ситуацій та до процесу життєдіяльності, які визначають систему уявлень людини 

про себе, своє життя, стосунки, діяльність тощо, що формується на основі життєвого 

досвіду і забезпечує динамічне розгортання процесу життєвого шляху в часі. 

В процес переживання психологічного благополуччя включена уся психічна 

діяльність особистості. Воно є суб’єктивною психічною інстанцією, яка має власну 

структуру і може бути представлена у свідомості людини як репрезентаційна форма 

власного внутрішнього відрефлексованого вдалого благополучного Я-існування, в 

якому людина здійснює процес власного життя, і яка пов’язана з емоційно 

насиченим проживанням позитивної здійсненності задумів, вчинків, справ, праці, 

взаємодії з людьми та життя в цілому. Переживання психологічного благополуччя 
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виникає в континуумі певних важливих видів діяльності з включенням в цей процес 

відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, уваги та емоцій і підпорядковане 

цільовій детермінації.  

У сучасній українській та зарубіжній психології існує різноманіття моделей, 

що описують благополуччя особистості. Незважаючи на значні відмінності цих 

моделей, в них присутні достатньо схожі за змістом елементи, що обумовлено 

використанням загальних парадигм та підходів, подібних психолого-філософських 

інтерпретацій зазначеного феномену. В той же час в структурі благополуччя 

існують відмінності залежно від психологічних характеристик особистості, 

ціннісних орієнтацій, їхньої культурної детермінації, зовнішніх умов та інших 

чинників, пов'язаних з особливостями життєдіяльності, що вказує на те, що одні 

дослідники використовують при його описі моделі психологічного благополуччя як 

оцінкового ставлення до життя, а інші – моделі переживання благополуччя як 

особистісного стану.  

Запропонований опис теоретичної моделі психологічного благополуччя 

особистості здійснено на основі існуючих теоретичних та емпіричних досліджень та 

уявлень щодо цього феномену. Представлена теоретична модель психологічного 

благополуччя особистості містить параметри аналізу благополуччя (життєве 

середовище та час), інтегральні критерії та відповідні їм структурні компоненти: 

цілесмислова орієнтація та актуалізовані потреби (смисловий та поведінково-

діяльнісний), життєва позиція (емоційно-когнітивний та поведінково-діяльнісний), 

рефлексивна оцінка життєвого середовища (емоційно-когнітивний та поведінково-

діяльнісний), соціальна впорядкованість та гармонізація міжособистісних відносин і 

взаємодій (індивідний, особистісний та соціальний компоненти); часова локалізація 

(минуле, теперішнє і майбутнє життя.  
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РОЗДІЛ 2 

ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЯК ЧИННИК 

ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПРИКОРДОННИКІВ 

 

 

2.1 Професійна діяльність як чинник психологічного благополуччя 

особистості 

 

Центральними елементами щоденного життя більшості людей, які мають 

роботу та реалізовані в професійній сфері життєдіяльності, є їхній досвід роботи, 

соціальні, професійні та особистісні стосунки, взаємовідносини та взаємодії, які 

впливають на їхні психоемоційні стани та переживання. Робоче середовище, в якому 

працюють люди, охоплює фізичну обстановку, характеристики самої роботи, 

організаційні особливості та різні аспекти позаорганізаційного налаштування. 

Умови праці є важливими фізіологічними та психологічними чинниками 

ефективності праці та розвитку організації. Від них безпосередньо залежать 

ефективність діяльності, мотивація працівника на досягнення мети та комфортні 

позитивні відносини в колективі [296]. Сприятливі умови праці утворюють простір, 

в якому працівник формує власне ставлення до праці, може переживати соціальну 

гармонію та задоволення працею, як процесом, так і результатами.  

Психологічними особливостями робочого середовища, що визначають 

переживання працівника, в тому числі благополуччя, є ті характеристики, які 

впливають на його почуття, думки та поведінку. Поведінка і діяльність людини в 

будь-який проміжок часу залежать від її станів та переживань, що являються 

ефектом (наслідком) психічної діяльності та її фоном, на тлі яких і в контексті яких 

відбувається її психічна діяльність. Але її стани та переживання також впливають на 

протікання психічних процесів, а повторюючись часто, набуваючи стійкості, можуть 

стати властивістю [296, с. 25]. Кероване робоче навантаження, чітко визначені 

трудова роль та функції, наявність контролю, безпека робочих місць, гнучкі умови 

роботи та відсутність перевантаження працівників, визначаються як критично 
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важливі умови особистісного благополуччя працівників та організаційної 

продуктивності [484].  

Сучасні емпіричні дослідження особистісного благополуччя зайнятих 

професійною діяльністю людей проводяться переважно з метою виявлення впливу 

на їхнє благополуччя різних характеристик роботи. Так, у дослідженнях 

С. Стенсфельда, М. Дж. Шиплі, Дж. Хід, Р. Фюрер та М. Ківімакі показано, що 

високий рівень контролю на роботі, низький рівень навантаження та високий рівень 

особистої соціальної підтримки працівників пов'язаний з більш високим рівнем 

їхнього психологічного благополуччя [656]. Г. Гарноз та Ф. Габріель зазначають, що 

структурування робочого часу, соціальний контакт, колективні зусилля та цілі, 

соціальна ідентичність та регулярна діяльність сприяють психологічному 

благополуччю працівників [528]. М. Копп, А. Стаудер, Г. Пуребл, І. Йансзкy, 

А. Скрабскі базовими чинниками психологічного благополуччя та здоров’я 

працівників виокремлюють безпеку робочої сили, контроль за роботою, соціальну 

підтримку на роботі та задоволення роботою як балансу між психологічними, 

матеріальними винагородами та вкладеними зусиллями [566].  

Емпіричним шляхом науковцями виявлено чинники, пов'язані з 

благополуччям працівників: психологічне піднесення і самоактуалізацію (Л. Орбан-

Лембрик) [267], невдоволення роботою, відсутність винагороди, відсутність 

соціальної підтримки, насильство та дискримінація на робочому місці, а також 

надмірна інтенсивність праці, які можуть погіршити якість життя працівників та 

знизити загальну продуктивність праці (Б. Лі та ін.) [572]; зв’язок між витратами 

зусиль і винагородою, досягнутими працівником результатами із врахуванням їхньої 

справедливості, що виражається у відчутті задоволеності роботою, компетентності, 

самоповазі (як внутрішній винагороді), отриманні похвали керівника, преміюванні, 

просуванні службою, кар’єрою тощо (як зовнішній винагороді) (О. Лесько, 

М. Прищак) [296]. 

В дослідженнях особистісного благополуччя працівників зарубіжних 

науковців аналізуються різні аспекти задоволеності професійною діяльністю: 

внутрішня задоволеність роботою, що відображає успішність трудової діяльності, 
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досягнення, визнання і службове просування (П. Уарр, Дж. Кук, Т. Уолл) [678]; 

чинники задоволеності роботою, які дають можливість отримати працівникові 

позитивні емоції від роботи при виконанні чітко поставленої задачі із врахуванням її 

значущості та різноманіття вмінь, переживання незалежності та свободи, які дає 

робота, та доступності інформації стосовно ефективності дій (Б. Лохер та ін.) [578]; 

задоволеність керівництвом, спроможним організувати та управляти робочим 

процесом, яке може надати допомогу в подоланні труднощів на роботі, протекцію 

просування по службі, збільшити заробіток і поліпшити умови праці (М. Аргайл, 

А. Ферхнем) [440]; джерела задоволеності роботою: заробітна плата, відповідність 

реальної заробітної плати і уявленням працівника про заслужену винагороду, 

відповідність вкладених зусиль отриманим результатам (А. Крюгер та ін.) [567]. 

На переживання задоволеності професійною діяльністю впливають: 

задоволення потреб в постійному самовдосконаленні, виконанні складної, 

відповідальної та автономної діяльності [597]; задоволення потреби в успіху, який 

сприяє отриманню більшого задоволення від виконання завдання, забезпечує 

мотивацію для її продовження, що залежить від компетентності та здатності 

працівника до результативних дій і сприяє переживанню радості від процесу 

діяльності, підсилює включеність у виконання поставленого завдання 

(Й. Гараккевич та ін.) [526]; згуртованість та взаємодія, що забезпечують соціальну 

підтримку і пом'якшують вплив стресових чинників як на фізичне і психічне 

здоров'я, так і психологічне благополуччя (К. Даніельс, А. Гуппі) [479]; 

міжособистісні взаємостосунки, що впливають на матеріальну та соціальну 

підтримку працівника в досягненні робочих цілей (Л. Лу, М. Аргайл) [580]; 

організація робочого часу, надання статусу та особистісної ідентичності, 

перспективні життєві цілі, колективна з іншими людьми спільність діяльності, 

вимушена активність (М. Ягода) [550]. Задоволеність роботою, відданість 

організації забезпечується, з одного боку (на рівні організації), організаційним 

розвитком, конкурентоздатністю організації та високим рівнем організаційної 

культури, а, з іншого боку (на рівні особистості) – можливістю самореалізації 

персоналу організації (Л. Карамушка, О. Креденцер, К. Терещенко) [300, С. 205]. 
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Окрім того, за результатами проведених науковцями досліджень встановлено, 

що благополуччя може прогнозувати продуктивність праці та майбутні результати 

професійної діяльності. У науковій літературі представлено три основних способи 

дослідження залежності між психологічним благополуччям та професійною 

діяльністю працівників. Один з них полягає у вивченні безпосередньої ролі 

благополуччя в роботі працівників, і досліджується «робоче щастя», досвід 

позитивних ефектів та негативний вплив процесу роботи на їхнє благополуччя. 

Другий полягає у оцінюванні результативності діяльності працівників в залежності 

від умов праці, стресових факторів праці, низької автономії, неоднозначності 

трудової ролі, рольового конфлікту та відсутності соціальної взаємодії та допомоги 

колег (К. Деніелс, К. Харріс) [480]. Третій – в аналізі психологічного благополуччя 

та ефективності діяльності працівників в контексті організаційної структури 

управління та взаємовідносин (А. Усман) [667], в контексті організаційної культури, 

структури, практики, лідерства, умов, в яких конкретні працівники, команди або 

підрозділи, на індивідуальному та колективному рівнях спроможні до процвітання 

(Дж. Даттон, М. Глінн) [498], а також в контексті аналізу задоволення працівниками 

роботою та їхнього морального духу, трансформаційного лідерства, організаційних 

інновацій і творчості, індивідуальних й організаційних чеснот (К. Петерсон, 

Н. Парк) [610]. 

Т. Райт і Р. Кропанцано, аналізуючи стан виконання роботи працівником, 

виокремлюють особистісне благополуччя як прогностичну характеристику його 

продуктивності праці. Тобто, особистісне благополуччя є більш прогнозованим 

стосовно продуктивності та ефективності праці, ніж задоволення від роботи [687], 

оскільки воно має тісний позитивний зв’язок з працездатністю: з оцінками 

продуктивності (Т. Райт, Д. Бонет, Д. Свіні) [685], з роботою (Т. Райт, Д. Бонет) 

[686] та із задоволенням від роботи (Е. Дінер, Е. Сух, Р. Лукас, Г. Сміт, Т. Джьодж, 

Е. Локк) [491; 555]. Окрім того, позитивно впливають на особистісне благополуччя 

відчуття ефективності, відданості та обов’язковості працівників (Р. Бьорк) [463]; 

включеність у роботу, відданість та висока кваліфікація (Н. Лохапан) [577]; 

автономність працівників та виконання ними зобов’язань, що приводить до 
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підвищення конкурентної переваги їхньої організації (Рх. Парк, Д. Сеарcі) [606]; 

досвід роботи на робочому місці та якість трудового життя, що також впливають на 

результати діяльності організації та організаційне середовище (Р. Додж, А. Дайлі, 

Дж. Хьютон, Л. Сандерс, Н. Ратхі) [495; 618]. Як зазначає Л. Мітіна, благополуччя 

працівника залежить від наявності чітких цілей професійної самореалізації, 

успішності реалізації планів діяльності та поведінки, а також наявності ресурсів і 

умов для досягнення цілей. Воно забезпечується завдяки наявності задовільних 

міжособистісних відносин, можливості спілкуватися і отримувати від цього 

позитивні емоції, задовольняти потребу в емоційному теплі [252]. 

Отже, особистісне благополуччя в сфері професійної діяльності переживається 

через усвідомлення її сенсу та цілей, відчуття позитивних емоцій, задоволення 

роботою, набуття життєвого та професійного досвіду та розвитку, загальне 

особистісне зростання, позитивні відносини з іншими людьми, самоприйняття, 

автономію тощо. Особистісне благополуччя працівника залежить від його 

включеності (залученості) в роботу, відданості справі, якою він займається, 

високого рівня кваліфікації та професійної майстерності та впливає на 

продуктивність праці й ефективність професійної діяльності, виконання 

професійних обов’язків та загальну професійну успішність в цілому.  

 

 

2.2 Професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби 

України як визначальна характеристика його особистісного благополуччя 

 

Професійна діяльність персоналу ДПС України є суспільно значущим видом 

діяльності, спрямованим на забезпечення суверенітету української держави, її 

територіальної цілісності та недоторканності, що здійснюється на добровільних 

засадах специфічними методами і засобами. Це складний вид діяльності 

професійного спрямування, що характеризується специфічністю змісту, структури 

та умов її здійснення. Відмінними рисами професійної діяльності персоналу ДПС 

України щодо цілей, завдань і результатів праці є обумовленість цілей та завдань 
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службової діяльності соціальним замовленням суспільства і закріплення їх у 

законах, військових статутах та наказах. Відповідно до нормативних актів і керівних 

документів та Закону України «Про Державну прикордонну службу України» для 

забезпечення недоторканності державного кордону України ДПС України виконує 

функції правоохоронного, спеціального та оборонного характеру [239].  

Загальна чисельність прикордонного відомства становить 50 тисяч осіб, з них 

42 тисячі прикордонників (військовослужбовців – офіцерського, старшинського, 

сержантського та рядового складу) та 8 тисяч цивільних працівників (інших 

категорій персоналу ДПС України) [288]. Переважна більшість персоналу ДПС 

України є військовозобов’язаними працівниками органів (підрозділів) охорони 

державного кордону, соціально-психологічні особистісна та професійна життєві 

ситуації яких, як сукупність обставин життєдіяльності, що прямо або 

опосередковано впливають на їхню поведінку, стан і внутрішній світ, обумовлюють 

зміст та напрями індивідуального особистісного та професійного розвитку.  

Особистісні та професійні життєві ситуації будь-якої особистості 

обумовлюють її комплексну, системну, психологічну проблематику, де кожна 

проблема являється станом невизначеності, що виникає в процесі життєдіяльності 

індивіда між його намірами, уявленнями, мотивами й цілями поведінки та 

об'єктивними й суб'єктивними умовами її реалізації як протиріччя між очікуваними 

та реальними результатами його дій [206]. А професійна діяльність прикордонників 

здійснюється в ситуаціях, що характеризуються елементами несподіванки, 

раптовості, суміжних з ризиками, небезпеками, готовністю діяти негайно, грамотно 

та в межах правового поля. Вимоги до негайних, рішучих і ефективних дій можуть 

виникають також і в процесі повсякденної діяльності прикордонного персоналу: 

перевірки документів на право перетину державного кордону з метою виявлення 

підробленого, недійсного паспортного документу, вирішення конфліктної ситуації з 

особою, що перетинає державний кордон та ін.; проведення огляду місцевості з 

метою виявлення ознак порушення державного кордону; роботи з місцевим 

населенням тощо. Умови, в яких здійснюється професійна діяльність персоналу 

ДПС України, значно впливають на стан здоров’я, життя, рівень працездатності та 
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якість виконання поставлених завдань, оскільки суб’єктивно та об’єктивно 

сприймаються прикордонниками як важкі, небезпечні, незвичні, несподівані, і 

викликають у них зміни психічного стану і вимагають максимальної мобілізації 

ресурсів організму, негайних, рішучих, адекватних дій [213, С. 309].  

Професійна діяльність персоналу ДПС України здійснюється з метою охорони 

і захисту державного кордону України і забезпечення національних інтересів 

особистості, суспільства й держави. Прикордонники здійснюють професійну 

діяльність в контексті сформованої у нього моделі професійної діяльності, 

поведінки та психологічної підготовки та на фоні почуттів, емоційних переживань, 

афектів, які проявляються у різних ситуаціях діяльності і впливають на його 

професійне та особистісне життя (С. Мул) [255]. Виконуючи професійну діяльність, 

інтегруючись в групові норми та організаційну корпоративну культуру ДПС 

України, набуваючи професійної компетентності, майстерності, досвіду роботи та 

досягаючи професійних та життєвих цілей та успіху, вони узгоджують власні 

потреби та інтереси, ціннісні орієнтацій, життєві плани, мотиви, що сприяє 

забезпеченню та підтримці їхнього особистісного благополуччя. 

Стани та переживання прикордонників, в тому числі благополуччя, залежать 

від багатьох чинників: змісту та умов здійснення професійної діяльності, структури 

особистісної мотиваційної сфери, корпоративної культури та їх поєднання. 

Переживання особистісного благополуччя прикордонників детермінується 

особливостями процесу та умовами здійснення професійної діяльності. Зазначене 

підтверджується в емпіричних дослідженнях науковців. Так, у дослідженні 

М. Бояркіна з колегами, присвяченому вивченню особливостей психологічного 

благополуччя державних службовців виявлено слабкий контроль над власним 

самопочуттям, низьку здатність до планування, підвищену тривожність незалежно 

від конкретного змісту діяльності [157; 298]. У дослідженні А. Злотковської та 

О. Тітової у працівників різних професійних груп, які працюють в сфері «людина-

людина» виявлено, невисокий рівень психологічного благополуччя, тривожність та 

почуття безсилля, а у працівників різних професійних груп, які працюють в сфері 

«людина-знакова система» – вищі середні показники психологічного благополуччя, 
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але нижчий рівень довірливого ставлення до людей і вищий рівень переживання 

власної ізольованості [159].  

Переживання прикордонниками благополуччя обумовлюється їхньою 

професійною успішністю. Адже, наявність знань, медалей, посвідки учасника 

бойових дій, грошей, квартир, тощо, може не приносити військовослужбовцям 

задоволення від професійної діяльності як процесу, від її результатів та від 

професійної самореалізації. Професійна успішність розглядається як властивість 

суб'єкта праці, що відображає його відповідність вимогам професії, задоволеність 

працею, а також прагнення до подальшої професійної самореалізації 

(Ю. Карачарова) [178]. Успішність професійної діяльності розглядається 

науковцями: як спрямованість на відповідну поведінку при виконанні професійних 

задач в конкретних професійних ситуаціях, завдяки розумінню завдань, 

усвідомленню відповідальності, бажанню досягти успіху, уявленню про труднощі в 

процесі діяльності, усвідомленню власних особистісних «слабких» і «сильних» 

сторін (І. Зімняя) [156]; як нерозривна послідовність внутрішньо-особистісних 

трансформацій від вродженого до розвинутого, від набутого до реалізованого, від 

сформованого до самовдосконаленого, самоврегульованого (І. Чугуєва) [402]; як 

комплексна характеристика, виражена в об'єктивних та суб'єктивних показниках 

результативності діяльності (П. Тропотяга) [364]; як ефективність реалізації 

особистості у професійній діяльності (Є. Катаєв) [185]. Вона пов’язана з розвитком 

професійно важливих якостей (В. Алещенко, І. Чугуєва) [7; 402]; професіоналізмом 

(О. Даниленко) [123]; мотиваційно-особистісними компонентами професійної 

діяльності (О. Ковальчук) [194]. Успішність залежить не тільки від професійної 

готовності, але й від рівня психологічної готовності до неї (Ю. Бабаян, Л. Грішман, 

Н. Пенькова) [17; 284], визначається психологічними детермінантами 

підготовленості й придатності до здійснення діяльності (І. Ващенко) [51]; 

професійною компетентністю (І. Чугуєва) [402] та функціональними можливостями 

організму (Л. Іващенко) [167]. 

Професійна успішність прикордонників не визначається сукупністю окремих 

успішно вирішених професійних завдань, а залежить від індивідуальних ресурсів, 
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ресурсів фізичного, соціального та організаційного середовища, ресурсів взаємодії 

персоналу [359], які визначають професійну мотивацію, забезпечують формування 

професійної ідентичності та компетентності, сприяють сумісності, згуртованості та 

співпраці, ефективності та продуктивності виконання завдань, професійного 

розвитку та самореалізації, що, призводить або не призводить до задоволеності 

умовами, процесом та результатами роботи та, як наслідок – переживання 

благополуччя. Успішність професійної діяльності персоналу ДПС України доречно 

розглядати як критерій задоволеності професійною самореалізацією на основі 

результативності, професійних досягнень та їх визнання в професійно-значущому 

для прикордонників середовищі.  

Оскільки психологічне благополуччя визначається науковцями як здатність 

людини реалізовувати власну індивідуальність, ставати і бути суб'єктом, творцем 

власного життя через включення в певну професійну діяльність та як стійка 

психічна властивість (С. Водяха) [60]; як системна єдність особистісної зрілості, 

самоактуалізації, гармонії особистості, суб'єктивного благополуччя 

(Ю. Олександров) [265]; як когнітивно-емоційна оцінка якості власного життя 

загалом та окремих його сфер (І. Горбаль) [109]; як результат переживання 

особистістю успіхів і досягнень у різних сферах життя – у професійній реалізації та 

гармонії в особистому житті (І. Аршава) [444]; як усвідомлення задоволення 

процесом проходження служби (Є. Потапчук) [292], професійна успішність може 

розглядатися як показник ефективності професійної (службової) діяльності. 

Успішність професійної діяльності та переживання особистісного благополуччя є 

відмінними, проте, пересічними поняттями. Успішність прикордонників оцінюється 

відповідно до професійної результативності: професійної відповідності, 

продуктивності та ефективності, професійної компетентності та професійних 

досягнень. А переживання ними благополуччя являється емоційно-оцінковим 

переживанням задоволення професійною діяльністю загалом, самим процесом 

діяльності та її результатами; задоволення від набутих професійних 

компетентностей, завдяки яким прикордонник може повноцінно та позитивно 

функціонувати в професійному середовищі; реалізуючи можливості задоволення 
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різноманітних життєвих потреб та гармонізуючи взаємовідносини й спілкування в 

військовому колективі, в сім’ї та в інших соціальних взаємодіях. Внаслідок цього 

прикордонники набувають здатності реалізовувати власну індивідуальність через 

професійну діяльність, здатності до заглиблення та захопленості професійною 

діяльністю, а також впевненості у кращому майбутньому. 

Професійна (службова) діяльність є важливою частиною життя 

прикордонників. Задоволеність собою як професіоналом, власними професійними 

досягненнями та успіхами, а також ефективністю діяльності прикордонного 

відомства в цілому впливає на їхнє особистісне благополуччя та якість життя. 

Переживання особистісного неблагополуччя може призводити до виникнення 

пасивності, відмови від дії, що супроводжується втратою почуття свободи і 

контролю, невірою у можливість змін і у власні сили, пригніченістю, депресією 

(М. Селігман) [642], складності самоприйняття та професійної самоідентифікації 

(М. Маланчій) [241], зниження рівня впевненості в собі, що впливає безпосередньо 

на ефективність та продуктивність професійної діяльності. В цивільних професіях, 

працівники в більшому ступені можуть забезпечити власне особистісне 

благополуччя, наприклад, через самореалізацію в різних сферах професійної 

діяльності, в різних професійних колективах, порівняно з прикордонниками, які 

знаходяться «пожиттєво» в службовій ситуації, що визначає їхні психоемоційні 

стани та переживання. Тому в рамках несення служби можливості забезпечення 

особистісного благополуччя прикордонників надто обмежені. Вони не мають 

додаткових джерел матеріального забезпечення, додаткових сфер професійної 

діяльності і повністю залежать від умов несення служби. В цьому сенсі у них 

виникають обмеження власних можливостей забезпечення актуалізованих потреб, 

цілей, життєвих перспектив як компонентів їхнього особистісного благополуччя, в 

тому числі і професійного його контексту. І, оскільки прикордонники залежать від 

особливостей функціонування службової системи прикордонного відомства, 

останнє повинно брати на себе зобов’язання щодо підтримки та створення умов для 

психологічного забезпечення їхнього особистісного благополуччя.  
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2.3 Особистісне благополуччя: операціоналізація поняття 

 

Внутрішнє прагнення особистості бути благополучною, задоволеною, 

щасливою змінило парадигму життя людини в ХХІ століття, відповідно до якої 

людини стає активним суб’єктом власного життя та діяльності, творцем, який 

ставить перед собою цілі, активізує зусилля, спрямовує власний розвиток для 

досягнення бажаного благополуччя. Одним з найскладніших напрямків дослідження 

психологічного благополуччя особистості є вивчення його в контексті професійної 

сфери життєдіяльності, який розглядається науковцями у напрямках: 

1) психології здоров’я, а саме: професійного здоров’я, професійного 

довголіття, професійної працездатності, професійного вигорання, професійних 

дезадаптацій, деформацій та девіацій. Цей напрямок спрямований на збереження, 

відновлення і підвищення працездатності, що досягається завдяки запобіганню 

та/або усуненню несприятливих змін в організмі, які виникають в процесі 

здійснення професійної діяльності та розвиток і розширення функціональних 

резервів організму й можливостей їх мобілізації (Р. Березовська, Л. Куліков) [30; 

211];  

2) психології праці: особливостей психологічного благополуччя фахівців 

різних професійних сфер діяльності та його впливу на ефективність діяльності, 

особливостей задоволеності умовами праці, комфортності, адаптованості в сфері 

професійної діяльності (Ю. Бессонова, Е. Бородкіна, Д. Зинов’єва та ін.) [32; 41; 

157];  

3) організаційної психології: позитивних та ресурсних особистісних 

конструктів суб’єкта діяльності (А. Дука) [143], взаємовпливу готовності до ризику 

та соціально-психологічного благополуччя керівників (О. Дубіненкова) [140]; 

впливу на благополуччя працівників з метою підвищення продуктивності праці, 

зниження витрат на персонал та ефективність взаємовідносин між керівництвом та 

персоналом в організаціях (М. Ловелл) [579]. 

Феномен психологічного благополуччя в контексті професійної діяльності все 

більше зацікавлює сучасних зарубіжних та українських науковців, що пов’язано зі 
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зростанням ефективності, підвищенням складності та якості професійної праці. 

Благополуччя особистості в професійній сфері життєдіяльності визначає також 

переживання нею благополуччя власного життя в цілому. В зазначеному плані 

відсутні єдині категоріальний апарат та концептуальні аспекти психологічного 

благополуччя особистості в професійній сфері. Психологічний аналіз проблеми 

вивчення професійного благополуччя (психологічного благополуччя особистості в 

професійній сфері життєдіяльності) та деякі аспекти операціоналізації зазначеного 

феномену представлено у працях Р. Березовської [30], Б. Пахоля [283], К. Рут [318]. 

Цей феномен розглядається у континуумі психологічних досліджень: як професійне 

благополуччя (professional (оccupational) well-being), благополуччя, пов’язане з 

роботою (work-related well-being), благополуччя на роботі (well-being at work), 

благополуччя на робочому місці (well-being at workplace), благополуччя, пов’язане з 

працею (job-related well-being); як благополуччя працівника (employee well-being); як 

задоволеність роботою (job (work) satisfaction); як якість робочого життя (quality of 

working life); як суб’єктивне/психологічне благополуччя в професійній сфері/на 

роботі (subjective/psychological well-being in the professional sphere, subjective well-

being at work); як суб’єктивне благополуччя в організаціях (subjective well-being in 

organizations, subjective well-being for employees in an organization) та організаційне 

благополуччя (organizational well-being). 

У працях Ю. Бессонової, Е. Бородкіної, А. Григор’єва, О. Долгополова, 

Д. Зинов’євої, К. Рут, А. Юнди [32; 41; 157; 318] представлено особливості 

психологічного благополуччя представників різних професій. Взаємозв’язок 

компонентів загального психологічного благополуччя з умовами професійного 

середовища, особистісними особливостями професіонала та виокремлення чинників 

професійного середовища, що детермінують розвиток тих чи інших якостей 

особистості, пов’язаних із загальним психологічним благополуччям представлено у 

працях: Т. Адґоке [435], Д. Акінтайо [436], А. Большакової [37], Р. Бьорман, 

Т. Госвамі [516], С. Гаврюченка [105], Н. Горбач, Ю. Панюкової, Є. Паніної [111], 

А. Дуки [143], С. Лісовець [224], С. Мінюрової та І. Заусенко [251], Ю. Захір, 

Л. Осьмук, М. Сафронової [276], Н. Панової [282]; П. Звенигородського, 



118 

 

Є. Сергієнко, А. Лекалова, Н. Терьохіної [353], В. Хвостікової [387], Р. Шаміонова 

[405], О. Ширяєвої [419] та ін..  

Професійна сфера, в якій відбувається становлення і реалізація особистості, 

відіграє істотну роль в системі відносин і переживань, і як зазначає Р. Шаміонов, 

вона впливає на становлення і формування цінностей, установок і, в цілому, тих 

утворень, які, поступово стаючи внутрішніми інстанціями, визначають 

спрямованість оцінок життєдіяльності, встановлення свого місця в системі різних 

відносин, самоставлення і системи смислових утворень, які потім і самі 

детермінують благополуччя особистості [405]. Середовище професійної діяльності 

для працівника є полем його соціальної реальності, на якому розвиваються його 

взаємини та стосунки з іншими людьми, формуються соціальні очікування, 

розгортається його життєдіяльність та вибудовуються життєві перспективи. Однією 

з причин, чому вчені не можуть операціоналізувати поняття зазначеного феномену, 

є те, що вони використовують велику кількість термінів та виразів, коли 

посилаються на подібні концепції, що описують професійне благополуччя, щастя на 

роботі, якість життя працівника (або якість робочого життя), задоволеність роботою. 

Переважна більшість концепцій та моделей, які описують благополуччя в сфері 

професійної життєдіяльності, будуються на основі структурування зазначеного 

феномену та визначення його місця у цілісному переживанні благополуччя 

особистістю.  

Перші дослідження благополуччя були проведені Американською науково-

дослідною консалтинговою компанією, заснованою Дж. Гелпапом в 1935 році, яка з 

середини двадцятого століття проводить дослідження психологічного благополуччя 

та успішності людей. Її представники – дослідники Т. Рат та Дж. Хартер вважають 

професійне благополуччя одним з найвпливовіших та найзначущих компонентів 

психологічного благополуччя особистості. За результатами п’ятдесятирічних 

досліджень вони виокремили п’ять універсальних статистичних компонентів 

психологічного благополуччя: професійне (любов до справи, якою людина 

займається кожен день), соціальне (міцні стосунки з іншими людьми та кохання і 

любов у житті), фінансове (ефективне управління матеріальною стороною життя), 
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фізичне благополуччя (міцне здоров’я та достатня кількість сил, щоб подолати 

повсякденні задачі) та благополуччя у середовищі проживання (відчуття 

причетності до життя оточуючого суспільства) [308, с. 11]. На сучасному етапі 

розвитку усі сфери господарювання, у тому числі і професійна діяльність людей в 

цілому, зазнають змін. Реформування, глобалізація інфраструктури народного 

господарства й диверсифікація діяльності організацій та працівників, розширення 

функцій та підвищення вимог до фахівців у всіх сферах професійної діяльності 

потребують вивчення проблеми збереження їхнього здоров’я та психологічного 

благополуччя у довготривалій перспективі (Т. Кокс, К. Джексон) [476]. Окрім того, з 

метою забезпечення засобами існування люди змушені працювати довше і важче, 

маючи декілька робочих місць, що створює дисбаланс у можливостях повноцінного 

життя у різних його сферах та переживанні благополуччя [471; 521; 539; 609; 655]. 

Більшість вчених (Дж. Ван Хорн, Т. Теріс, У. Шауфеллі, Б. Уілмар, 

Р. Шереурс) вибудовують свої теорії благополуччя на основі моделей благополуччя 

К. Ріфф та П. Уорра і професійне благополуччя особистості розглядають як 

позитивну оцінку нею різних аспектів своєї роботи, включаючи афективні, 

мотиваційні, поведінкові, когнітивні та психосоматичні аспекти [668]. Так, 

вивчаючи здоров’я працівників, К. Пейдж і Д. Велла-Бродрік [605] пропонують 

модель здоров’я працівника, яка ґрунтується на моделях суб’єктивного 

благополуччя Е. Дінера [487] та психологічного благополуччя К. Ріфф [628], 

відповідно до яких розглядають благополуччя працівника як задоволення від роботи 

та обумовлене роботою відчуття. Ця модель включає суб’єктивне, психологічне 

благополуччя, а також благополуччя на робочому місці.  

Професійне благополуччя особистості розглядається науковцями: як процес і 

стан, який інтегрально відображає життєву діяльність суб’єкта, його умови та 

результати, а також ставлення до результатів діяльності (М. Бояркін та ін.) [298, с. 

7]; як критерій професійної ідентичності та як характеристика, яка може свідчити 

про ступінь її прийнятності з позиції мотивів і установок особистості (Р. Шаміонов) 

[406]; як багатовимірна конструкція, що складається з позитивних організаційних 

відносин, професійної самореалізації, автономії та цілей роботи, екологічної 
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майстерності, кар’єрного розвитку та можливостей для особистісного й 

професійного зростання (М. Шутлз) [620]; як інтегральне утворення, що включає 

усвідомлення цінності і сенсу професійної діяльності, переживання позитивних 

емоцій і почуттів, пов’язаних з професією при відносній відсутності негативних 

емоцій (О. Бородкіна) [41, с. 31]; як результат спрямованості на позитивне 

функціонування в умовах професійної діяльності, досягнутий за допомогою 

саморозвитку особистісних якостей, результатом якого є переживання задоволеності 

її результатами (С. Мінюрова, І. Заусенко) [251]; як внутрішнє відчуття особистості 

рівня вкладу роботи в її благополуччя через здійснення нею роботи та досягнення 

цілей (Т. Ротаузен) [622]; як комбінований індекс задоволення роботою, 

самоефективності, прагнень, мотивації та авторитетності (К. Йілдірім) [690]; як 

особистісний критерій здоров’я, характеристики усвідомлення та прийняття 

професійних цінностей, критерій професійної ідентичності та показник адаптації 

особистості до діяльності в професійній групі (С. Дружилов) [138]; як інтегральний 

показник позитивного функціонування в професійній сфері, що характеризує 

ставлення людини до себе як до професіонала, до свого професійного середовища й 

організаційного контексту (К. Рут) [318].  

О. Середа та К. Рябова у структурі благополуччя особистості виокремлюють 

професійно-міжособистісне благополуччя як задоволеність професійним 

середовищем та професійним вибором, ставлення до професійного співтовариства, 

задоволеність своїм психічним станом та положенням в професійній групі, 

задоволеність умовами середовища та міжособистісними відносинами. Зазначене 

поняття окреслюється ними як різноманіття задоволень, які виникають в середовищі 

професійної діяльності [332]. Вітамінна модель ментального здоров’я працівника, 

представлена П. Уорром, включає дев’ять концептуальних особливостей роботи 

(вітамінів), які визначають професійне благополуччя: можливість контролю, 

можливість використання навичок, зовнішньо сформовані цілі, різноманітність, 

екологічна прозорість, наявність грошової винагороди, фізична безпека, можливість 

міжособистісного контакту та ціннісна соціальна позиція [674; 676; 678]. 

Суб’єктивне благополуччя стосовно професійної сфери набуває характеристик як 
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особистості, її відносин і взаємин, так і об’єкта праці (Р. Шаміонов) [405]. У 

дослідженнях психологів останнього десятиліття чітко простежується думка про 

інтегрованість цього утворення в усі сфери життєдіяльності особистості. У цьому 

аспекті С. Зеніна виокремлює суб’єктивне благополуччя в професійній сфері як 

компонент суб’єктивного благополуччя в цілому, що відображає ставлення 

особистості до професійного життя і репрезентує її життєву позицію в професійній 

сфері [155].  

Для позначення психологічного благополуччя в середовищі професійної 

діяльності науковці використовують також поняття «щастя на роботі»: як 

задоволеність працівників роботою, тобто висока оцінка ними їхніх робочих місць 

та переживання позитивних почуттів, пов’язаних з роботою (П. Уорр, Н. Махвах) 

[675]; як інтегральний показник задоволення від робочого процесу та його 

різноманіття, від орієнтації на кар’єрне зростання та діяльність організації, щастя в 

інших сферах життя, від позитивного ставлення до роботи та можливостей роботи, 

що дають людям повагу та статус і викликають почуття компетенції та гордості 

(Е. Дінер, Р. Бісвас-Дінер) [493]; як «професійне щастя» – вищий прояв професійної 

ідентичності через позитивне ставлення до обраної професії як до засобу 

самореалізації та самоактуалізації, що дає переживання благополуччя в професійній 

сфері (Ю. Поваренков) [287, с. 87]. 

Наступна група виразів та термінів, якими визначається психологічне 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності, наповнюється науковцями 

змістом стосовно якості життя. Е. Лоулер, П. Уорр, Дж. Кук, Т. Уолл, У. Кієрнан та 

К. Нутсон, М. Сірджі з колегами та Д. Ван Лаар з колегами використовують вирази 

«якість трудового життя» або «якість робочого життя». У. Кієрнан та К. Нутсон 

визначають якість робочого життя як інтерпретацію особистістю своєї ролі на 

робочому місці та взаємодії цієї ролі з очікуваннями інших людей, що для кожного 

працівника означає щось суб’єктивно інше і може змінюватися залежно від віку, 

стану кар’єри та/або позиції в галузі [565, с. 102]. Д. Ван Лаар, Дж. Едвардс та 

С. Істон також використовують вираз «робота, пов’язана з якістю життя» і 

стверджують, що термін «якість трудового життя» концептуально аналогічний 
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терміну «психологічне благополуччя працівника» [669]. К. Пейдж та Д. Велла-

Бродрік вважають його аналогічним поняттям «благополуччя на робочому місці» та 

«психічне здоров’я працівників» [605], а Т. Райт та Р. Кропанзано – аналогічним 

поняттю «психологічне благополуччя» [688]. М. Сірджі з колегами зазначають, що 

термін «якість трудового життя» стосується психологічного благополуччя 

працівників [652]. Використання різних виразів стосовно зазначеного поняття 

різними науковцями в одному і тому ж контексті означає, що між різними 

термінами відсутні суттєві відмінності. Т. Райт з колегами базують своє визначення 

на думках людей у контексті самоописового щастя (або суб’єктивного 

благополуччя) і відносять його до поняття оцінки в цілому власного життя [684; 687; 

689].  

Наступною групою виразів та термінів, які використовуються для означення 

поняття «благополуччя» в професійній сфері життєдіяльності є поняття задоволення 

роботою, задоволення від роботи як центрального компоненту якості робочого 

життя, (Г. Шеппард) [648]; як компонент благополуччя працівника, що характеризує 

безпечне робоче середовище, справедливу оплату праці, рівні можливості для 

працевлаштування та кар’єрне зростання (П. Мірвіс і Е. Лоулер) [569; 602]; як 

об’єктивні умови праці, демографічний статус та психологічні особливості 

особистості, які визначають благополуччя працівника (С. Сішор, Т. Тейбер) [639], 

Е. Тріст і У. Уістлі [666]. К. Данна і Р. Гріффін визначають благополуччя на 

робочому місці як всебічний синтез його здоров’я та благополуччя, що складається 

із задоволення роботою, задоволення від життя і загального здоров’я на роботі. 

Вони пропонують організаційні рамки для здоров’я та благополуччя на робочому 

місці – три головні передтечі благополуччя: робоче налаштування, особливості 

особистості, професійний стрес та два головні наслідки благополуччя: для 

індивідуума – це фізичні, психологічні та поведінкові наслідки, а для організації: 

витрати на медичне страхування, виробництво, прогули та компенсаційні 

виплати/судові позови [481]. 

М. Сірджі з колегами стверджують, що якість робочого життя можна 

визначити як «задоволення працівників різними потребами через ресурси, заходи та 
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результати, що випливають із участі на робочому місці» [652, С. 242]. Пізніше він 

розвиває визначення терміну «благополуччя працівників», і визначає його як стан 

задоволення життям, щастя та суб’єктивне благополуччя, що безпосередньо 

пов’язані із задоволенням від роботи, від робочого середовища, супервізорської 

поведінки та програм з підтримки [641]. Зазначене визначення цікаве тим, що 

науковці зосереджують увагу на загальному переживанні особистістю благополуччя 

в різних сферах її життя, яке виникає внаслідок задоволення нею власним робочим 

місцем та середовищем професійної діяльності. Отже, благополуччя особистості в 

професійній сфері життєдіяльності розглядається через призму задоволеності 

життям та окремими його сферами.  

Дж. Мартель та Г. Дюпуїс, пропонують ще одне визначення, яке, на їхню 

думку, дозволяє концептуалізувати конструкцію благополуччя. Вони стверджують, 

що «якість робочого життя» у певний час відповідає умовам, з якими стикається 

людина в її динамічному досягненні ієрархічно організованих цілей в межах 

робочого середовища, де мінімізується розрив між індивідуальними цілями та 

цілями діяльності, що позитивно впливає на загальну якість життя людини, 

організаційну продуктивність [591, с. 355]. Зазначене дає можливість зробити 

висновок, що благополуччя особистості не тільки в професійній сфері 

життєдіяльності, а й в інших сферах її життя і в цілому переживається у випадку 

співпадання індивідуальних смислів, цінностей, інтересів та цілей працівника з 

цілями організації, де він працює. Таким чином, переживання благополуччя 

працюючої особистості може виникати внаслідок сукупної оцінки її робочого життя 

в контексті позитивної оцінки самого середовища професійної діяльності та 

позитивної оцінки результатів роботи. Проте, результати досліджень М. Кона і його 

колег показали, що задоволеність чи незадоволеність працею (роботою) є одним з 

багатьох психологічних наслідків праці, а впливи праці на особистість не 

опосередковані переживаннями стосовно самої роботи, такими як задоволеність 

роботою чи відчутий стрес. Саме зміст роботи впливає на розумову діяльність 

людей, їхні цінності, сприйняття себе і орієнтації щодо навколишнього світу [342, с. 

136-137]. Також, в процесі досліджень Кс. Сан виявлено, що смислове набуття 

http://www.scirp.org/(S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/journal/articles.aspx?searchCode=Xiujun++Sun&searchField=authors&page=1
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цінності роботи, розвиток професійних навичок та компетенцій, професійне 

самовизначення, автономія, самореалізація та організаційна справедливість 

впливають на рівень задоволення працівниками роботою та продуктивність 

діяльності в цілому [660]. Дослідники, які пропонують розглядати особистісне 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності у контексті поняття 

«задоволення роботою» зауважують на афективному аспекті цього переживання, що 

обмежує розгляд зазначеного феномену як суб’єктивного, динамічного та 

багатовимірного. 

Найновіші дослідження, присвячені особистісному благополуччю інтегрують 

різні підходи та моделі для його концептуалізації. Так, Кс. Зенг з колегами 

пропонують середовищну модель благополуччя працівників, яке потрібно 

розглядати як утворення, що містить задоволення від роботи, пов’язаний з роботою 

афект (переживання благополуччя на робочому місці), загальну якість життя, 

суб’єктивне благополуччя, а також шість компонентів психологічного благополуччя 

К. Ріфф [692]. Оригінальною є модель психологічного капіталу благополуччя 

працівників Ф. Лутханса, К. Юсеф, Д. Сіфтмана і П. Хармса, яка дає можливість 

опису переживання благополуччя працівників як стану в ситуаційному контексті та 

оцінюваного переживання як глобальної суб’єктивної оцінки життя в певний період 

життя, а також життя в цілому. Вони виявили, що загальне благополуччя 

працівників містить всеосяжну концептуальну основу – конструкцію позитивного 

психологічного капіталу, що являє собою позитивну оцінку обставин, ймовірність 

успіху на основі вмотивованих зусиль та наполегливості, і складається з позитивних 

психологічних ресурсів – надії, ефективності, стійкості та оптимізму, а також 

робочого психологічного капіталу відносин та здоров’я [584]. Удосконалюючи 

модель благополуччя працівника К. Пейдж і Д. Велла-Бродрік, визначають 

благополуччя як конструкт, який складається з суб’єктивного благополуччя 

(задоволення життям та диспозиційного впливу), благополуччя на робочому місці 

(задоволення робочим місцем та впливу роботи) та психологічного благополуччя 

(самоприйняття, позитивних відносин з іншими людьми, екологічної майстерності, 

автономії, мети в житті та особистісного зростання) [605]. Ш. Ендер-Бюйкбей, 
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Е. Унлер, Ф. Тунц Бозбура розглядають благополуччя як багатомірний конструкт, 

який містить задоволення, баланс праці та особистісного життя, взаємодію, 

кар’єрний успіх, емоційний інтелект та психологічний капітал [500]. 

Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень українських та зарубіжних 

вчених дозволив виявити наступні концепти операціоналізації поняття «особистісне 

благополуччя»:  

1) особистісне благополуччя є цілісним суб’єктивним переживанням 

особистістю стану якості власного життя та оцінкою якості життя в цілому через 

призму її життєздійснення в середовищі професійної діяльності; 

2) особистісне благополуччя є міждисциплінарним феноменом, оскільки не 

може бути обмеженим окремими аспектами життя особистості, в тому числі й її 

професійної діяльності, проте, може бути ними детермінованим;  

3) особистісне благополуччя має статус глобальності, оскільки відображає 

глобальне ставлення особистості до себе (що визначає рівень оцінок власної 

особистості, рівень домагань, є основою почуття власної гідності та умовою для 

формування партнерських стосунків) та глобальне ставлення до світу (що визначає 

творчу (або руйнівну) активність, прояви волі та морально-етичних якостей 

особистості) [119]. Глобальність особистісного благополуччя визначається 

оцінковим, ціннісним та пізнавальним аспектами, основними ознаками яких є 

формування особистістю ставлення до себе на основі наявності потребової природи 

задоволення нужди та проявів цього ставлення у соціально-значущих відносинах у 

професійному середовищі. В основі зазначеного глобального ставлення до себе 

знаходиться базова потреба в позитивному ставленні до себе та потреба у 

самоповазі (Л. Божович) [36]; а в основі глобального ставлення до світу – базова 

потреба в позитивному ставленні до навколишнього середовища, довірі до світу 

(Д. Колесов) [196]. Глобальність визначає переживання благополуччя не тільки в 

професійній сфері життєдіяльності, а й у інших сферах;  

4) особистісне благополуччя обумовлює розвиток ціннісно-смислової сфери 

особистості та орієнтує у напрямку просування ідеї «створення світу 
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благополучних, щасливих та успішних людей», а також суспільно-значущої цілі, 

визначеної для кожного виду діяльності. 

Операціоналізуючи поняття «особистісне благополуччя» в професійній сфері 

життєдіяльності необхідно зазначити, що науковці з цією метою використовують 

суб’єктивний та об’єктивний підходи, які містять різні та суперечливі погляди щодо 

визначення його конструкту та відповідно йог вимірювання. Відповідно до 

суб’єктивного підходу «благополуччя» в професійній сфері життєдіяльності 

визначається як рівень задоволення особистості різними аспектами роботи та 

професійної діяльності загалом як базового критерію, відповідно до якого 

благополуччя часто прирівнюється до задоволеності роботою та якості роботи. А 

відповідно до об’єктивного підходу – розглядаються певні детермінанти 

благополуччя як набір критеріїв для його оцінки в сфері професійної діяльності 

(професійна ідентичність, майстерність, компетентність, автономія) [462], що 

сприяють його досягненню, де основна увага зосереджується на характеристиках 

умов праці, робочого середовища тощо. Ці два підходи залишаються актуальними 

важливими орієнтирами вчених різних країн у теоретичних та емпіричних 

дослідженнях благополуччя в професійній сфері життєдіяльності. 

Визначальними ознаками особистісного благополуччя є, по-перше, те, що 

воно є суб’єктивним, і саме погляди думки, відчуття та почуття особистості 

відображують це переживання. Як зазначає Л. Леві, «суб’єктивна оцінка суб’єкта є 

єдиною дієвою мірою доступності благополуччя, навіть якщо вона може не 

збігатися з об’єктивними поглядами інших» [574, с. 201]. По-друге, воно 

переживається в процесі безпосереднього виконання роботи в організованому 

просторі, де відбувається професійна діяльність, і включає оцінку самого 

середовища, в якому вона здійснюється, та оцінку інших сфер життєдіяльності, в 

яких функціонує особистість. По-третє, воно переживається в контексті 

спроможностей особистості здійснювати діяльність, а, отже, в контексті професійно 

важливих особистісних якостей і можливостей їхньої реалізації в різних умовах. 

Зазначене дає змогу висловити пропозицію щодо використання поняття 

«особистісне благополуччя» як найбільш узагальненого та прийнятного для оцінки 
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якості життя, як переживання благополуччя в середовищі здійснення професійної 

діяльності, задоволеності працею тощо. Отже, поняття «особистісне благополуччя» 

доречно розглядати як глобальне, цілісне суб’єктивне рефлексивне переживання 

особистістю позитивності та значущості власного «Я-існування» в цілому (як 

переживання якості життя) та через призму її життєздійснення в середовищі 

професійної діяльності, що репрезентує інтегральну оцінку якості життя, позитивні 

афекти стосовно професійної діяльності, організаційного середовища та, як 

наслідок, життя в цілому, та як суб’єктивне переживання-проживання ситуативного 

досвіду в різних сферах життєдіяльності як гармонійне поєднання вкладених зусиль 

та отриманої вигоди (винагороди, визнання, перспектив тощо). Особистісне 

благополуччя є переживанням та інтегральною рефлексивною оцінкою суб’єктом 

якості власного життя і життєдіяльності в цілому. 

 

 

2.4 Чинники особистісного благополуччя персоналу Державної 

прикордонної служби України в професійній сфері життєдіяльності 

 

Глобальна гуманістична спрямованість розвитку усіх сфер життєдіяльності 

людей актуалізує у них потребу у переживанні щастя, благополуччя, задоволеності 

життям в цілому, так в окремих його сферах. В умовах сьогодення переважна 

більшість людей прагнуть бути успішними, здоровими, благополучними і 

щасливими, бажають жити повноцінним та цікавим життям. В зазначеному аспекті 

сферою життєдіяльності особистості, яка задає та розширює можливості 

життєздійснення особистості, є сфера її професійної діяльності. Проблемі 

детермінації особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності в 

останнє десятиріччя присвячено чимало наукових праць. Визначаючи його 

об’єктивні фактори, чинники, детермінанти, науковці виокремлюють: ситуативні та 

інтенційні чинники (С. Любомирські) [586]; матеріальні умови (Д. Канеман, 

А. Дейтон, Ф. Освальд, Х. Вал, Н. Молленкопф, О. Шилінг, Д. Сакс, Б. Стівенсон, 

Дж. Вулферс) [556; 604; 632], демографічні чинники (П. Долан, Т. Пісгуд, М. Уайт) 
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[497], чинники, які стосуються якості життя (Р. Боаріні, М. Комола, К. Сміт, 

Р. Маньчін, Ф. де Кельєнаер, П. Долан, Т. Пісгуд, М. Уайт) [452; 497].  

Детермінантами особистісного благополуччя науковці визначають також: 

задоволеність життям та контроль за доходами, освіту, зайнятість (Б. Фрей, 

А. Стюцер, Д. Канеман, А. Крюгер) [507; 567], задоволення роботою, баланс між 

роботою та особистісним життям, освіту та навички (Д. Бланшфлауер, А. Освальд, 

П. Долан, Т. Пісгуд, М. Уайт, Дж. Хелліуелл, Д. Канеман, А. Крюгер, Дж. Стігліц, 

А. Сен, Дж. Фітуссі) [452; 497; 532; 558; 657], соціальні зв’язки (Р. Боаріні, 

М. Сомола, К. Сміт, Ф. де Кельєнаер, Дж. Хелліуелл, С. Ванг, Д. Канеман, 

А. Крюгер) [454; 534; 558], приналежність до громади та управління (Дж. Хелліуелл, 

С. Ванг) [534], корупцію та участь у демократичних процесах (Б. Фрей, А. Стюцер) 

[508], особисту безпека як співвідношеннях між досвідом віктимізації та 

суб’єктивним благополуччям на індивідуальному рівні (Р. Боаріні, М. Комола, 

К. Сміт, Р. Маньчін, Ф. де Кельєнаер) [453], а також суб’єктивні уявлення про 

безпеку (С. Балестра, Дж. Султан, П. Долан, Т. Пісгуд, М. Уайт) [448; 497], рівень 

злочинності (Дж. Хелліуелл, С. Ванг) [534].  

До суб’єктивних чинників, які визначають особистісне благополуччя науковці 

відносять:  

психологічні чинники: суб’єктивне благополуччя (емоційно-когнітивні оцінки 

якості життя, задоволення життям, позитивні емоції, особистісні установки 

(екстраверсія, нейротизм та самооцінка), культурні відмінності (Е. Дінер, С. Оіші, 

Р. Лукас, Й. Гутьєрес, Б. Джименес, Е. Ернандес, С. Пуенте) [490; 522]; 

особистісні чинники: нейротизм, екстраверсія, відкритість до досвіду, 

агресивність і сумлінність (П. Коста, Р. Маккрай) [475], прагнення та очікування, що 

проявляються через орієнтацію на ситуацію або групу (Е. Дінер, С. Оіші, Р. Лукас) 

[490], прагнення до самоствердження (Дж. Хелліуелл, Р. Лейар, Дж. Сакс) [533], 

афективні дескриптори (А. Міхалос, П. Калке, У. Шиммак, С. Оіші) [598; 636], 

позитивні та негативні афекти (Е. Томпсон) [666]; позитивні та негативні почуття 

афективного досвіду (Е. Дінер, Д. Вірц, Р. Бісвас-Дінер, В. Тов, С. Кім-Прієт, 

Д. Чой, С. Оіші) [492];  
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евдемоністичні психологічні чинники процвітання: «позитивні 

характеристики» (емоційна стабільність, життєздатність, оптимізм, стійкість, 

позитивні емоції та самооцінки) та «позитивне функціонування» (взаємодія, 

компетенція, зміст та позитивні стосунки) (Ф. Нуперт, Т. Со) [543];  

психологічні або особистісні (властивості темпераменту, базові властивості 

особистості та позитивні риси характеру) та суб’єктивно-особистісні чинники 

(афективний, когнітивно-афективний та когнітивний компоненти, які дозволяють 

сформувати узагальнені й відносно стійкі переживання суб’єктивного благополуччя 

у вигляді емоцій, оцінок і суджень з приводу результатів своєї позитивної 

активності, а також суб’єктивного рівня зовнішніх позаособистісних чинників 

благополуччя) (М. Батурін, С. Башкатов, Н. Гафарова, Л.  Яворовська, Г. Філоненко, 

Г. Хафізова) [24; 427; 428]; особистісні чинники (впевненість у собі, компетентність, 

самоприйняття, рефлексивна контактність, оптимістичний атрибутивний стиль) 

(Т. Данильченко) [129]; 

інтерперсональні чинники – індивідуально-психологічні якості, які 

визначають ставлення особистості до себе та середовища: нейротизм, екстраверсія, 

відкритість до досвіду, впевненість у собі, відповідальність, внутрішній локус 

контролю, висока самооцінка, позитивне самоставлення, відсутність інтрапсихічних 

конфліктів, оптимізм, задоволеність собою, здатність ставити адекватні життєві 

завдання, фізичне та психічне здоров’я (І. Горбаль) [109, с. 41-44]. 

До зовнішніх або позаособистісних науковці відносять біологічні, соціальні, 

матеріальні блага, до міжособистісних – результати позитивної міжособистісної 

активності (позитивні вчинки та дії, досягнуті сприятливі міжособистісні відносини 

та сукупність соціально значущих досягнень) (М. Батурін, С. Башкатов, 

Н. Гафарова, Л. Яворовська, Г. Філоненко) [24; 427]; до формальних «об’єктивних» 

– умови, в яких перебуває особа (економічні, професійні, політично-суспільні тощо), 

до соціально-психологічних – особливості взаємодії особистості з 

макросередовищем (когнітивна оцінка якості власного життя, соціальна підтримка 

та якість стосунків з оточуючими людьми) (І. Горбаль) [109, с. 41-44] та 
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трансценденційні цінності, алоцентризм, потребу в приналежності (Т. Данильченко) 

[129]. 

Професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України визначається 

нормативно-правовими актами, положеннями, інструкціями та концепцією 

реформування ДПС України відповідно до європейських стандартів, спрямованою 

на удосконалення системи підготовки, комплектування, роботи з особовим складом 

ДПС України та його соціального захисту. Відповідно до цієї концепції розпочато 

процес зміни змісту та структури професійної (службової) діяльності 

прикордонників, що визначаються реалізацією екстериторіального і територіального 

принципів комплектування особового складу; децентралізацією системи управління 

особовим складом; створенням та запровадженням системи професійної 

компетентності; забезпеченням підготовки особового складу ДПС України з 

урахуванням загроз прикордонній безпеці; впровадженням європейських стандартів 

у систему підготовки та роботи з особовим складом ДПС України; поліпшенням 

фінансового забезпечення особового складу ДПС України тощо [315]. Окрім того, 

професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України обумовлена 

особливостями спеціальної професійної підготовки, особливостями управління 

здійснення професійної діяльності в умовах, які вимагають швидкого прийняття та 

реалізації професійно важливих рішень, містять загрозу для їхнього життя та 

здоров’я, особливостями організаційної діяльності щодо розподілу обов’язків, 

повноважень, функцій, відповідальності, а також суспільно значущою місією – 

охороною державного кордону країни. Незважаючи на досить широкий спектр 

теоретичних підходів й емпіричних досліджень психологічних особливостей 

професійної діяльності персоналу ДПС України, у військовій психології на 

сьогоднішній день проблема переживання особистісного благополуччя в 

професійному військовому середовищі у прямій постановці не представлена. Деякі 

аспекти переживання особистісного благополуччя в професійному військовому 

середовищі непрямо представлені у дослідженнях, присвячених вивченню 

психологічного та психічного здоров’я (В. Алещенко, С. Вірний, Т. Вербанова, 

Д. Єрьоменко, В. Кохан, Є. Потапчук, О. Сафін, О. Ящук), професійного вигорання 
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та деформацій (І. Артем’єва, О. Гарний, О. Кириленко, Ю. Максимюк, Б. Томчук, 

О. Хайрулін), професійного стресу (Ю. Максимюк), професійної адаптації 

(С. Вірний, С. Мул, Є. Потапчук, О. Самохвалов, С. Чистяков) та професійної 

успішності (С. Вірний, С. Мул, О. Ставицький).  

Професійна (службова) діяльність прикордонників реалізується в ситуаціях, 

які характеризуються елементами несподіванки, раптовості, суміжними з ризиками, 

небезпеками, готовністю діяти негайно, грамотно і в межах правового поля [213]. 

Середовище, в якому персонал Державної прикордонної служби України здійснює 

професійну діяльність, складається з трьох прошарків: макросоціальний (світове 

співтовариство, суспільство, Збройні Сили, угруповання військ, місцеве населення, 

противник); мікросоціальний (прикордонний підрозділ, відділ); ергономічний 

(природно-географічне, техніко-технологічне середовище) [7, с. 100].  

Окрім того, персонал ДПС України приймає участь в операції спеціальних сил 

і здійснює професійну (службову) діяльність в екстремальних умовах. За 

результатами опитування військовослужбовців-прикордонників, які безпосередньо 

брали участь у проведенні антитерористичної операції Д. Єрьоменком, виявлено 

екстремальні чинники середовища професійної діяльності на сході України, що 

мають прямий та опосередкований вплив на стани та переживання прикордонників. 

До відносяться: непередбачуваність та раптовість дій, новизна обстановки та її різка 

зміна, високий рівень несподіванки; небезпека, загроза життю, людські жертви, 

висока відповідальність і темп проведення бойових дій; низький рівень взаємодії 

між різними силовими структурами, відсутність, недостатність або суперечливість 

інформації, інтенсивність та новизна застосування спеціальної техніки, 

невідповідність норм забезпечення реальним потребам сучасного бою, тривале 

перебування у бойових умовах при відсутності звичних умов для життя і діяльності, 

труднощі і дискомфорт, складний морально-психологічний стан особового складу, 

нестандартність засобів і прийомів дій при виконанні покладених завдань, витік 

конфіденційної інформації, відсутність достатньої кількості закритих каналів 

зв’язку, переважно негативне ставлення місцевого населення, незнання правил 

надання домедичної допомоги [149]. Зрозуміло, що зазначені особливості 
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середовища виконання службових обов’язків не тільки не сприяють позитивним 

переживанням прикордонників, а негативно впливають на їхнє здоров’я та подальше 

життєздійснення в цілому, змінюючи світогляд, світосприйняття, життєві позиції та 

життєві перспективи. А, отже, переживання ними особистісного благополуччя/ 

неблагополуччя детермінується особливостями професійних чинників: організацією, 

умовами та досвідом професійної діяльності, засвоєнням професійної ролі, 

постійним виконанням однотипних монотонних дій, пов’язаних зі здійсненням 

професійних обов’язків, сприятливої або несприятливої соціально-психологічної 

атмосфери, та визначає їхню психологічну готовність до її здійснення діяльності та 

впливає на її результати.  

На переживання особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

впливають і чинники організаційного середовища: управлінсько-організаційні 

умови праці, а також чинники результатів діяльності. Чинники організаційного 

середовища, що сприяють переживанню благополуччя прикордонниками 

детерміновані впливом керівництва та соціально-психологічними умовами 

організаційного клімату, оскільки від дій, поведінки та діяльності військового 

керівника «значною мірою залежить рівень душевного благополуччя підлеглого 

особового складу, а отже і їх психічне здоров’я» (Є. Потапчук) [291, С. 162]. 

Оптимальне функціонування всіх психічних структур військовослужбовців 

забезпечує стан душевного комфорту, який виникає в середовищі здійснення 

професійної діяльності (В. Лєфтеров) [220]. У якості соціально-психологічних умов 

організаційного клімату військового колективу, які сприяють благополуччю 

військовослужбовців, Є. Потапчук визначає загальні позиції членів колективу з 

важливих питань внутрішнього і міжнародного життя, військової служби, що 

формуються на основі спільності їх світогляду, переконань і єдиних принципів; 

навички взаємодії і спілкування, пов’язані з чіткою і гнучкою структурою розподілу 

обов’язків, керівництва встановлених ними норм і способів регуляції спільного 

життя і діяльності; почуття взаємної довіри, поваги, відповідальності й готовність 

допомогти своєму товаришу; високий рівень згуртованості колективу, позитивний 

морально-психологічний настрій [292, с. 103-104]. 
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Професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України являється 

платформою, на якій, через виконання службових обов’язків, професійну 

самореалізацію тощо, розгортаються процеси досягнення цілей, реалізуються 

актуальні потреби в досягненнях, успішності професійної діяльності, взаємодії з 

людьми тощо, а також процеси отримання винагороди у вигляді матеріального 

забезпечення, кар’єрного зростання, задоволеності виконуваною роботою та 

підвищення самооцінки власної професійної компетентності та значущості, що 

формує уявлення прикордонників щодо перспектив як у майбутній професійній 

діяльності, так і у житті в майбутньому, прагнення до подальшого професійного 

розвитку та самореалізації. І, оскільки середовище професійної діяльності являється 

головним і єдиним джерелом забезпечення усіх сфер життєдіяльності 

прикордонників, переживання особистісного благополуччя/неблагополуччя можна 

вважати основним інтегральним показником якості життя. Тому, виокремлюючи 

чинники особистісного благополуччя персоналу ДПС України, необхідно 

враховувати те, що прикордонники здійснюють професійну діяльність в умовах, які 

впливають на стан їхнього здоров’я, життя, рівень працездатності та якість 

виконання поставлених завдань.  

Показник якості життя є багаторівневим, багатофакторним і 

багатокомпонентним, оскільки містить економічні, соціальні, політичні, 

психологічні, медичні, технологічні, культурологічні, екологічні та інші 

компоненти, і не має загальновизнаної формалізованої структури, а тому не може 

мати стандартного набору індикаторів [192]. Тому оцінку якості життя 

прикордонників доречно здійснювати за об’єктивними (об’єктивною оцінкою умов 

життєдіяльності, в тому числі в професійній сфері) та суб’єктивними (суб’єктивним 

сприйняттям різноманітних компонентів якості життя) параметрами з врахуванням 

національної матриці індикаторів якості життя населення в Україні [54]. Професійна 

(службова) діяльність прикордонників визначається соціальним, соціально-

психологічним, професійним та організаційним чинниками. За цими чинниками та 

відповідно до специфіки професійної (службової) діяльності персоналу ДПС 

України параметрами якості життя прикордонників окреслено:  
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1) за соціальним чинником: а) фізичне та психологічне здоров’я: 

безоплатне медичне забезпечення особового складу, яке здійснюється в лікувально-

профілактичних закладах ДПС України; санаторно-курортне лікування та 

відпочинок прикордонників та членів їхніх сімей у центрах оздоровлення та 

відпочинку ДПС України [153]; безоплатне забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації [47; 151]; б) система освіти: наявність можливостей 

професійного розвитку та зростання на різних етапах професіоналізації [255]; в) 

грошове забезпечення: високі можливості грошового забезпечення щодо 

задоволення актуалізованих потреб порівняно з фахівцями інших професійних 

спільнот [429]; наявність додаткових винагород за успішне виконання бойового 

завдання, за безпосередню участь у бойових діях, за успішне виконання завдань зі 

знищення (захоплення) техніки [170]; г) соціальна безпека та соціальні гарантії: 

соціальна захищеність (соціальне забезпечення прикордонників та членів їхніх сімей 

через встановлені законами права і пільги [151]; умови і право вступу дітей 

прикордонників-учасників бойових дій до навчальних закладів ДПС України поза 

конкурсом [152]; забезпечення житлом та благоустрій, пільги по сплаті за 

комунальні послуги та отримання земельних ділянок тощо) [151]; почуття особистої 

безпеки за рахунок проведення тренувань з особистої безпеки та застосування сили, 

а також забезпечення особистої безпеки та підвищення захисту прикордонних 

нарядів від засобів ураження під час несення служби [171]; задоволення соціальним 

статусом, матеріальним становищем, фахом і умовами професійної діяльності [255]; 

2) за соціально-психологічним чинником: а) особистісні цінності, життєві 

орієнтації та властивості: стійкі морально-психологічні якості, високий загальний 

інтелектуальний розвиток особистості, задоволення досягненнями у житті [255], 

переживання позитивних емоцій та психічних станів, які спонукають до активних, 

цілеспрямованих дій [10]; сформовані особистісні установки, цінності, життєві 

орієнтації, актуалізовані потреби (висока духовна відповідальність, вірність 

конституційному обов’язку, ентузіазм, патріотизм і громадянськість, орієнтація на 

громадянський мир, загальнонаціональну згоду та суспільно-політичну стабільність 

[240]; духовно-моральні якості: почуття патріотизму, військова честь, усвідомлення 
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військового обов’язку, гідність, загальна культура особистості, совість, 

дисциплінованість, тактовність, справедливість, емоційно-вольова стійкість як 

здатність долати стан надмірного психологічного збудження в процесі здійснення 

складної діяльності і контролювати поведінку у важких життєвих і професійних 

ситуаціях; актуалізація цінностей військової служби; особистісні уміння 

(комунікативні, проективні, конструктивні, соціально-перцептивні, організаторські, 

пізнавальні і рефлексивні) [255]; спостережливість, уважність, емоційна гнучкість, 

емпатійність, комунікабельність, дипломатичність, сформованість психічних 

пізнавальних процесів та вольових якостей, насамперед відповідальності та 

наполегливості [110]; б) соціально-психологічна взаємодія: позитивна 

міжособистісна активність та взаємодія з іншими людьми (позитивні вчинки та дії) 

[305], досягнуті сприятливі міжособистісні відносини [401] та соціально значущі 

досягнення [399]; 

3) за професійним чинником: а) професійна готовність до діяльності: 

розвинені професійні якості (професійна самоідентифікація, затребуваність, 

компетентність, самореалізація), психологічна готовність до здійснення однотипних 

монотонних дій, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків, можливості 

підвищення рівня професійних знань, вмінь, навичок, професійних здатностей при 

відсутності творчого моменту в діяльності, сприяння професійній адаптації, 

мотивації діяльності з охорони державного кордону, розвиток стійкості, 

саморегуляції [255], розуміння соціальної значущості професійних функцій та 

професійної ролі, професійного досвіду) [376]; б) результати професійної діяльності 

(можливості професійного зростання [250] та корисність здійснюваної роботи для 

суспільства [345], допомога іншим людям та організаціям у контексті виконуваних 

професійних функцій [171]) та усвідомлення позитивних і негативних наслідків 

діяльності [149]; 

4) за організаційним чинником: а) управлінсько-організаційні умови праці: 

єдиноначальство та регламентованість професійної діяльності та взаємин [376]; 

субординація відносин [255], ієрархічна структурованість, керованість та 

цілеспрямованість діяльності з метою забезпечення безпеки особистості, суспільства 
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та держави [399]; обов’язковість, владність, виконавство, консервативний стиль 

керівництва, дотримання Відомчих стандартів культури прикордонного контролю та 

прикордонної служби [249]; б) матеріально-технічне забезпечення професійної 

діяльності [168], переважно авторитарний стиль керівництва [255], справедливість, 

соціально-психологічний клімат у колективі (згуртованість, дружність, 

взаємодопомога, переважання позитивних емоцій, простота відносин, професійний 

ентузіазм) [399], організаційна культура та корпоративні традиції, які формують 

цінність професійної діяльності як одного із шляхів особистісної самореалізації й 

саморозвитку та цінність професійної діяльності як умови забезпечення власних 

актуальних потреб [19]; в) професійно-організаційні умови праці: 

непередбачуваність та раптовість дій, новизна обстановки та її різка зміна, пов’язана 

з ризиком для здоров’я та життя, небезпеками, готовністю діяти негайно, грамотно і 

в межах правового поля [213]; високий ступінь фізичної небезпеки, який залежить 

від спроможності і навичок обирати оптимальний варіант поведінки та вирішувати 

службові завдання в критичних умовах [135]; насиченість діяльності проблемними 

ситуаціями, висока відповідальність за наслідки реалізації прийнятих рішень, 

груповий характер виконання службових завдань, інтелектуальні перевантаження та 

порушення природнього режиму дня, сну, наявність стресових ситуацій, високий 

рівень конфліктності, нормативна невизначеність [376]; стабільність служби та 

задоволення фізичними умовами, злагодженими діями колег, стилем керівництва і 

професійною компетенцією керівника, службовим (професійним) зростанням [255]. 

Параметри специфіки оцінки якості життя персоналу ДПС України відповідно 

до чинників та специфіки професійної (службової) діяльності представлено у 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Параметри специфіки якості життя персоналу ДПС України відповідно до 

чинників та специфіки професійної діяльності 

Чинники 

професійної 

діяльності 

персоналу 

ДПС України 

Специфіка професійної діяльності персоналу ДПС України 

Параметри 

специфіки 

оцінки якості 

життя 

персоналу 
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ДПС України 

1 2 3 

Соціальний 

безоплатне медичне забезпечення особового складу, яке 

здійснюється в лікувально-профілактичних закладах ДПС 

України; санаторно-курортне лікування та відпочинок  

Фізичне та 

психологічне 

здоров’я 

прикордонників та членів їхніх сімей у центрах оздоровлення та 

відпочинку ДПС України; безоплатне забезпечення технічними 

та іншими засобами реабілітації 

Фізичне та 

психологічне 

здоров’я 

наявність можливості професійної освіти, розвитку та зростання 

на різних етапах професіоналізації за рахунок державних коштів 

Система 

освіти 

високі можливості грошового забезпечення щодо задоволення 

актуалізованих потреб порівняно з фахівцями інших 

професійних спільнот; наявність додаткових винагород за 

успішне виконання бойового завдання, за безпосередню участь у 

бойових діях, за успішне виконання завдань із знищення 

(захоплення) техніки 

Грошове 

забезпечення 

соціальна захищеність; умови і право вступу дітей 

прикордонників-учасників бойових дій до навчальних закладів 

ДПС України поза конкурсом; 

Соціальна 

безпека та 

соціальні 

гарантії 

Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

Соціальний 

забезпечення житлом та благоустрій, пільги по сплаті за 
комунальні послуги та отримання земельних ділянок тощо; 
почуття особистої безпеки та забезпечення особистої безпеки і 
підвищення захисту від засобів ураження під час несення 
служби; задоволення соціальним статусом, матеріальним 
становищем, фахом і умовами професійної діяльності 

Соціальна 
безпека та 
соціальні 
гарантії 

стійкі морально-психологічні якості, високий загальний 
інтелектуальний розвиток, задоволення досягненнями у житті;  
переживання позитивних емоцій та психічних станів, які 
спонукають до активних, цілеспрямованих дій; сформовані 
особистісні установки, цінності, життєві орієнтації, 
актуалізовані потреби 

Особистісні 
цінності, 
життєві 

орієнтації та 
властивості 

Соціально-
психологічний 

духовно-моральні якості: почуття патріотизму, військова 
честь, усвідомлення військового обов’язку, гідність особи, 
загальна культура особистості, совість, дисциплінованість, 
тактовність, справедливість; емоційно-вольова стійкість та 
особистісні уміння: комунікативні, проективні, конструктивні, 
соціально-перцептивні, організаторські, пізнавальні і 
рефлексивні; спостережливість, уважність, дисциплінованість, 
емоційна гнучкість, емпатійність, комунікабельність, 
тактовність, дипломатичність, сформованість психічних 
пізнавальних процесів та вольових якостей, відповідальність 
та наполегливість 

Особистісні 
цінності, 
життєві 

орієнтації та 
властивості 

позитивна міжособистісна активність та взаємодія з іншими 
людьми (позитивні вчинки та дії, досягнуті сприятливі 
міжособистісні відносини та соціально значущі досягнення)  

Соціально-
психологічна 

взаємодія 
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Професійний 

розвинені професійні якості; задоволення соціальним 
статусом, матеріальним становищем, фахом і умовами 
професійної діяльності; психологічна готовність до 
здійснення однотипних монотонних дій, пов’язаних зі 
виконанням професійних обов’язків, можливості підвищення 
рівня професійних знань, вмінь, навичок, професійних 
здатностей при відсутності творчого моменту в діяльності, 
сприяння професійній адаптації, мотивації діяльності з 
охорони державного кордону, розвиток стійкості, 
саморегуляції; розуміння соціальної значущості професійних 
функцій та професійної ролі, професійного досвіду 

Професійна 
готовність до 

діяльності 

можливості професійного зростання; корисність здійснюваної 
роботи для суспільства; допомога іншим людям та 
організаціям у контексті виконуваних професійних функцій; 
усвідомлення позитивних і негативних наслідків діяльності 

Результати 
діяльності 

Організаційний 

єдиноначальство та регламентованість професійної діяльності 
та взаємин; субординація відносин з керівництвом та з 
колегами; ієрархічна структурованість, керованість та 
нормативна цілеспрямованість професійної діяльності з метою 
забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави; 
обов’язковість, владність, виконавство, консервативний 
переважно авторитарний стиль керівництва, дотримання 
Відомчих стандартів культури прикордонного контролю та 
прикордонної служби; матеріально-технічне забезпечення 
професійної діяльності; 

Управлінсько-

організаційні 

умови праці 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

Організаційний 

справедливість, соціально-психологічний клімат у колективі, 

організаційна культура та корпоративні традиції, які 

формують цінність професійної діяльності як одного із шляхів 

особистісної самореалізації й саморозвитку та цінність 

професійної діяльності як умови забезпечення власних 

актуальних потреб  

Управлінсько-

організаційні 

умови праці 

непередбачуваність та раптовість дій, новизна обстановки та її 

різка зміна, пов’язана з ризиком для здоров’я та життя, 

небезпеками, готовністю діяти негайно, грамотно і в межах 

правового поля; 

високий ступінь фізичної небезпеки, який залежить від 

спроможності і навичок обирати оптимальний варіант 

поведінки та вирішувати службові завдання в критичних 

умовах; 

насиченість діяльності проблемними ситуаціями, висока 

відповідальність за наслідки реалізації прийнятих рішень, 

груповий характер виконання службових завдань, 

інтелектуальні перевантаження та порушення природнього 

режиму дня, сну, наявність стресових ситуацій, високий 

рівень конфліктності, нормативна невизначеність; 

стабільність служби та задоволення фізичними умовами 

несення служби, злагодженими діями колег по службі, стилем 

керівництва і професійною компетенцією керівника, 

службовим (професійним) зростанням 

Професійно-

організаційні 

умови праці 

 

Професійна (службова) діяльність прикордонників визначає параметри 

специфіки оцінки їхньої якості життя, що обумовлює їхнє переживання 

особистісного благополуччя. Основними чинниками, що детермінують особистісне 

благополуччя персоналу ДПС України є соціально-психологічні – якісні 

характеристики смислових та ціннісних життєвих орієнтацій, прагнення до 

самоствердження, емоції, оцінки та судження з приводу результатів своєї позитивної 

активності, а також позитивна соціально-психологічна взаємодія; професійні – 

професійні властивості, що визначають їхню професійну ідентичність, психологічну 

готовність до здійснення професійної діяльності, мотивацію професійного 

зростання, професійне самоставлення та результати професійної діяльності; 

організаційні – управлінсько-організаційні та професійно-організаційні умови праці. 

Необхідно зазначити, що традиційно при оцінці благополуччя прикордонників 

розглядаються окремо їхня професійна (службова) діяльність, ефективність якої 

оцінюється відповідно до якості виконаних обов’язків, та повсякденна (побутова) 
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життєдіяльність. Вважається, що ці напрямки життєдіяльності є різними, причому 

професійна (службова) діяльність визнається головною життєдіяльнісною сферою, 

яка і визначає, і підпорядковує усі інші сфери життєдіяльності прикордонників. 

Переживання особистісного благополуччя прикордонниками за умови 

виокремлення сфери професійної (службової) діяльності як головної представлено 

на рисунку 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Переживання особистісного благополуччя прикордонниками за умови 

виокремлення сфери професійної (службової) діяльності як головної  

 

В системі управління службовою діяльністю прикордонників саме службова 

діяльність являється предметом уваги керівництва прикордонного відомства, і якість 

їхнього життя та благополуччя оцінюється відповідно до якості професійної 

життєдіяльності. А всі інші сфери життєдіяльності прикордонників вважаються 

другорядними, менш важливими і значущими. Проте, професійна (службова) 

діяльність прикордонників є складовою частиною їхньої загальної життєдіяльності, 

де паралельно з нею існують й інші сфери, які також являються складовими 

частинами їхнього особистісного життя та життєдіяльності, які не існують окремо. 

Тому і переживання особистісного благополуччя являється загальним по 
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відношенню до всіх складових життя та життєдіяльності прикордонників і 

детермінує їхнє протікання та якість.  

Переживання особистісного благополуччя як оцінки якості загальної 

життєдіяльності та переживання цієї якості представлено на рисунку 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Переживання особистісного благополуччя як оцінки якості загальної 

життєдіяльності та переживання цієї якості 

 

В інших сферах професійної діяльності, окрім діяльності різних силових 

структур, як правило, жорсткого розмежування на професійну (службову) діяльність 

та іншу життєдіяльність не відбувається, оскільки усі сфери життєдіяльності 

переплітаються, між ними стираються межі. Таким чином, основними чинниками, 

що детермінують психологічне благополуччя персоналу ДПС України є соціальний, 

соціально-психологічний, професійний та організаційний. Переживання 

особистісного переживання прикордонниками являється загальним переживанням 

якості їхнього життя в цілому та детермінує усі сфери їхньої життєдіяльності. 
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Висновки до другого розділу 

 

Особистісне благополуччя обумовлюється сенсом та цілями роботи, 

характеризується переживанням позитивних емоцій, задоволеністю роботою, 

позитивними відносинами з іншими людьми, самоприйняттям, автономією тощо, 

супроводжується набуттям життєвого і професійного досвіду, професійним 

розвитком та особистісним зростанням. Особистісне благополуччя прикордонника 

залежить від його включеності в професійну (службову) діяльність, відданості 

справі, якою він займається, високого рівня кваліфікації та професійної 

майстерності. Воно впливає на його продуктивність праці та ефективність 

діяльності, виконання професійних обов’язків та загальну професійну успішність в 

цілому. З іншого боку, професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України 

являється головною сферою їхньої життєдіяльності. І переживання задоволеності 

собою як професіоналом, власними професійними досягненнями та успіхами, а 

також ефективністю діяльності прикордонного відомства в цілому впливає на 

переживання особистісного благополуччя та загальну оцінку якості життя. 

Переживання неблагополуччя ускладнює професійне самоприйняття та 

самоідентифікацію, знижує впевненості у власних силах та можливостях, що, в свою 

чергу, впливає на ефективність та продуктивність професійної (службової) 

діяльності прикордонників. 

Поняття «особистісне благополуччя» доречно розглядати як глобальне, цілісне 

суб’єктивне рефлексивне переживання особистістю позитивності та значущості 

власного «Я-існування» в цілому (як переживання якості життя) та через призму її 

життєздійснення в середовищі професійної діяльності, що репрезентує інтегральну 

оцінку якості життя, позитивні афекти стосовно професійної діяльності, 

організаційного середовища та, як наслідок, життя в цілому, та як суб’єктивне 

переживання-проживання ситуативного досвіду в різних сферах життєдіяльності як 

гармонійне поєднання вкладених зусиль та отриманої вигоди (винагороди, визнання, 

перспектив тощо). Особистісне благополуччя є інтегральним показником загального 

переживання якості життя та життєдіяльності в цілому, що в суб’єктивному 
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просторі поєднує переживання якості життя в усіх актуальних сферах 

життєдіяльності індивіда, в тому числі в професійній діяльності. 

Середовище професійної діяльності прикордонників містить простір, в якому 

вони можуть переживати особистісне благополуччя та простір, який не сприяє 

цьому переживанню. Соціальні, соціально-психологічні, професійні та організаційні 

умови прикордонної служби та виконання професійних обов’язків в сфері охорони 

державного кордону визначають психоемоційні стани та переживання 

прикордонників, в тому числі особистісного благополуччя. Вони повністю залежать 

від умов несення служби і мають обмеження власних можливостей щодо 

забезпечення актуалізованих потреб, цілей, життєвих перспектив як компонентів 

їхнього особистісного благополуччя. Професійна (службова) діяльність 

прикордонників є складовою частиною їхньої загальної життєдіяльності, де 

паралельно з нею існують й інші сфери, які також являються складовими частинами 

їхнього особистісного життя та життєдіяльності. Тому переживання особистісного 

благополуччя являється загальним по відношенню до всіх складових життя та сфер 

життєдіяльності прикордонників і детермінує їхнє протікання та якість. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

 

3.1 Проблеми методології дослідження особистісного благополуччя 

 

Урізноманітнення та розширення сфер життєдіяльності людини, зростання 

усвідомлення людьми власної значущості та ролі у вибудовуванні свого життя 

зумовило зростання наукового інтересу психологів та фахівців інших галузей до 

проблеми психологічного благополуччя особистості. Пошук простору комфортного, 

гармонійного «Я-існування» особистістю набуває особливої значущості і в умовах 

зростання економічної та політичної нестабільності, проблем психологічної безпеки, 

зміни та/або різноманіття соціальних та духовних орієнтирів сучасної людини – 

активного учасника цивілізаційних процесів. Змістове наповнення феномену 

особистісного благополуччя обумовлюється різноманітними теоретичними 

напрямками та теоретико-методологічними підходами, які використовують 

українські та зарубіжні вчені для його вивчення. Не зважаючи на різноманіття цих 

підходів, змістовно пов’язаних з дослідженням феномену особистісного 

благополуччя, проблема вивчення в професійній сфері життєдіяльності діяльності 

особистості не отримала цілісного системного наукового аналізу як в українській, 

так і в зарубіжній психології. 

Методологічним особливостям вивчення психологічного благополуччя 

працюючої особистості (працівника, робітника тощо) присвячено праці: А. Баккера і 

Д. Деркса, Р. Березовської, О. Бородкіної, М. Бояркіна, О. Долгополової та 

Д. Зинов’євої, Дж. Ван Хорна, Т. Таріса, В. Шауфеллі й П. Шреурс, К. Пейдж і 

Д. Велла-Бродрік, А. Созонтова, Р. Шаміонова та ін.. У сучасних дослідженнях 

особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності активно 

вивчається його зв’язок з різними особистісними властивостями та її соціальними 

характеристиками. Науковцями розробляється валідний і надійний інструментарій 
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для його вимірювання, розширюється розуміння, здійснюються уточнення і 

операціоналізація науково-концептуального змісту феномену особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності, досліджується вплив на нього 

різноманітних об’єктивних і суб’єктивних чинників професійного середовища, 

виявляються його ресурси та позитивний капітал.  

Однією з проблем сучасних досліджень особистісного благополуччя є 

вивчення протилежних йому феноменів – неблагополуччя, нездоров’я, деформацій 

тощо. В середовищі професійної діяльності особистісне благополуччя розглядається 

науковцями у напрямках: психології здоров’я (Р. Березовська) [30], психології праці 

(Ю. Бессонова, Г. Броневицький, О. Бородкіна, Д. Зинов’єва) [33; 157] та 

організаційної психології (А. Дука, Л. Карамушка, О. Крецендер, К. Терещенко) 

[143; 300]. Низка досліджень особистісного благополуччя в професійній сфері 

життєдіяльності присвячена впливу на нього різноманітних об’єктивних і 

суб’єктивних чинників професійного середовища та професійної діяльності: 

взаємовпливу готовності до ризику та соціально-психологічного благополуччя 

керівників (О. Дубіненкова) [140], впливу благополуччя працівників на підвищення 

продуктивності праці, впливу зниження витрат на персонал та ефективності 

взаємовідносин між керівництвом та персоналом в організаціях на переживання 

особистісного благополуччя (М. Ловелл) [579]. Особистісне благополуччя 

вивчається також з позиції об’єднання або виокремлення позитивних або 

негативних його компонентів [30]. 

Головне методологічне питання полягає в тому, які напрямки та підходи є 

найоптимальнішими для вивчення особистісного благополуччя, що уможливлюють 

отримання цілісного знання про цей феномен. Сучасні дослідження особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності мають декілька векторів 

вивчення його феномену: дослідження, спрямовані на виявлення його структурних 

компонентів, дослідження, спрямовані на вивчення особистісного благополуччя як 

ресурсу-можливості здійсненності життя особистості: його впливу на якість життя, 

афективну сферу, на евдемоністичне благополуччя (щастя), на різні сфери життя та 
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діяльності, та дослідження, спрямовані на вивчення переживання особистісного 

благополуччя в конкретних ситуаціях в різних сферах життєдіяльності.  

В теоретичних та емпіричних дослідженнях особистісного благополуччя 

українські та зарубіжні науковці використовують різні підходи, які містять відмінні, 

а іноді суперечливі погляди щодо визначення його конструктів та відповідно 

способи їхнього вимірювання. Однією з основних методологічних проблем 

розуміння особистісного благополуччя є відсутність єдиного підходу до його 

вивчення. Дослідники виокремлюють балансний, середовищний, ресурсний та 

комплексний (системний) підходи. Відповідно до балансного підходу особистісне 

благополуччя досягається внаслідок встановлення балансу: між робочим життям та 

іншими аспектами життя особистості, робочого та особистісного балансу 

благополуччя в різних сферах професійної діяльності, балансу між роботою та 

життям (Е. Уайт) [681], між особистісним благополуччям та задоволеністю 

сімейним життям і соціальними взаємодіями, а також між робочими потребами 

організації та якістю трудових ресурсів (А. Баккер, У. Шауфеллі) [635].  

Відповідно до середовищного підходу особистісне благополуччя 

розглядається як результат взаємодії між індивідуальними властивостями 

особистості та робочим (професійним, організаційним) середовищем. У зазначеному 

контексті особистісне благополуччя в професійній сфері життєдіяльності, з одного 

боку, розглядається як результат впливу виключно зовнішніх умов робочого, 

професійного, організаційного середовища, в яких здійснює професійну діяльність 

особистість (М. Альвессон та Г. Віллмотт, Д. Кебль та Т. Джадж, Г. Мінінні, 

А. Мануті, Р. Скардіньо та Р. Рубіно) [438; 466; 601], а з іншого – як результат 

прояву індивідуальних властивостей особистості працівника, які є визначальними 

при переживанні особистісного благополуччя (Р. Бьорк, Д. Гест, К. Лоусон, 

А. Ноблет та Дж. Родвел) [464; 521; 570]. 

Відповідно до ресурсного підходу особистісне благополуччя розглядається: як 

сукупність ресурсів, необхідних для забезпечення суб'єктивної й об'єктивної 

успішності особистості (О. Ширяєва) [419]; як несвідомі і свідомі ресурсні 

особистісні установки щодо життєздатності, саморозвитку, самовираження і 
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самореалізації, що реалізуються в процесі діяльності, і являються ресурсами 

психологічного благополуччя (А. Вороніна) [102]; як ресурсний стан особистості, 

який детермінує та, яким керує сама особистість, що містить компоненти 

позитивного повноцінного функціонування в системі соціальних та індивідуальних 

відношень (Я. Павлоцька) [280]; як вимоги та ресурси (психологічні, соціальні, 

організаційні, робочі), що сприяють досягненню професійних цілей, зниженню 

психологічних та фізіологічних витрат, стимулюють особистісне зростання та 

розвиток працівників (А. Баккер, Е. Демероуті) [447]; як ресурси, які визначає і 

цінує особистість, або, які дозволяють особистості отримати блага та досягти 

окреслених нею цілей (С. Хобфолл) [538]; як ресурси, які допомагають працівнику 

процвітати і досягати успіху на роботі, у стосунках з іншими людьми та в охороні 

здоров’я (С. Любомирські, Л. Кінг, Е. Дінер) [587]. 

Комплексний підхід до вивчення особистісного благополуччя передбачає 

дослідження цього феномену: як узагальненого і відносно стійкого переживання, що 

має особливу значущість для особистості як інтегральну характеристику її 

домінуючого психічного стану (Л. Куліков) [208, с. 476-510]; як різні аспекти 

суб’єктивного стану, оціненого за різними вимірами: психологічними, фізичними, 

соціальними (А. Грант, М. Хрістіансон, Р. Прайс, К. Кейєс, С. Хайсон, К. Лупо) 

[518; 563]; як різні аспекти суб'єктивного переживання особистісного благополуччя 

в професійній сфері життєдіяльності: позитивні та негативні психічні стани, 

афективні реакції на досвід, роботу тощо (Е. Дінер, Р. Лукас, К. Сколлон) [489], а 

також як позитивне її функціонування (Ф. Хупперт та ін.) [541; 542]. Одним з 

напрямів досліджень психологічного благополуччя є позитивна психологія, яка 

вивчає феномени психічної реальності особистості в контексті її позитивного 

(оптимального) функціонування, пошуку чинників, які сприяють благополучному 

існуванню і розквіту. В емпіричних дослідженнях особистісного благополуччя 

вивчаються: 

1) глобальні ретроспективні оцінки особистістю власного минулого 

досвіду у вигляді фіксації їх у реальному часі, які при вивченні особистісного 
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благополуччя доречно використовувати при оцінці задоволення життям та щастя 

(Д. Кахнеман і А. Крюгер) [558]; 

2) задоволення від роботи: з одного боку, як оцінки процесу здійснення 

професійної діяльності у повній відповідності із запитами організації (Дж. Френч, 

Р. Каплан і Р. Ван Харрісон) [506], а з іншого боку – як наслідку продуктивності 

(ефективності) праці, підвищення якості життя, переживання позитивних емоційних 

станів та задоволеності відносинами у робочому середовищі (А. Айсен, А. Даубмен, 

Г. Новіскі, П. Уорр) [547; 677]. При вивченні задоволення від роботи оцінюються 

оптимальні умови заохочення працівників вирішувати складні завдання 

(М. Чіксентміхайї) [477], взаємодія працівника та робочого середовища (Г. Біггіо, 

К. Кортесе) [451], результати вирішення відповідних особистісних цілей завдяки 

роботі (Дж. Брунштейн, О. Шултхейс і Р. Грессманн) [461]; 

3) комплекс трьох аспектів переживання особистісного благополуччя: 

оцінка її життя в цілому та особливостей роботи, оцінка позитивних емоцій, 

почуттів та станів, пов’язаних з працею, професійною (службовою) діяльністю, 

професійним та організаційним середовищем, а також оцінка евдемонії 

(психологічного процвітання, розквіту), що включає оцінку професійного та 

кар’єрного зростання, успішності тощо [603]. 

У. Пейвот, Е. Дінер, К. Колвін, Е. Сандвік зауважують, що оцінка особистістю 

власного життя базується на її рефлексивній оцінці власної життєдіяльності, в тому 

числі професійної. Це може бути оцінка «життя в цілому» та/або оцінка 

професійного контексту життя. На їхню думку такі оцінки є результатом судження 

особистості, а не опису її емоційних станів, а процес оцінювання здійснюється на 

основі побудови суб’єктивного образу-стандарту успішного благополучного 

працівника з подальшим порівнянням його з обставинами, ситуаціями, подіями 

свого життя [607].  

Д. Канеман вважає, що оцінки життєвого, професійного, організаційного 

середовищ ґрунтуються на тому, як люди пам’ятають свій досвід: на найбільш 

інтенсивних (пікових) емоціях, що переживаються під час події, і особливо на 

останніх завершальних емоціях та враженнях щодо цього переживання. На основі 
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оцінок різних сфер власного життя працівник приймає свідомі рішення, які тісно 

пов’язані з його образом-стандартом індивідуального благополуччя [557]. З цією 

метою найчастіше дослідники використовують показники оцінки життя в цілому. Як 

основний показник, який використовують науковці для цієї оцінки глобальних 

суджень про життя в цілому, чи конкретних його сфер (роботи, здоров’я тощо) є 

індекс особистого (суб’єктивного) благополуччя, який являється загальною оцінкою 

задоволення різними сферами її життя [469]. Наприклад, Б. ван Прааг, П. Фріджтерс 

та А. Феррер-і-Карбонелл, визначаючи індекс особистого (суб’єктивного) 

благополуччя, використовують панельні дані від Німецької соціально-економічної 

групи для оцінки загальної задоволеності в житті як загального задоволення 

шістьома специфічними сферами життя (задоволення від роботою, фінансове 

задоволення, задоволення від здоров'я, задоволення від відпочинку та задоволення 

від навколишнього середовища) [670]. Цей підхід є значущим у визначенні оцінок 

конкретних сфер життя працівника, які суттєво пов’язанні із його загальними 

оцінками, оскільки особистісне благополуччя являється інтегральним переживанням 

і усього життя, в тому числі професійного, і життя в інших сферах.  

Дж. де Джонге, М. Малдер, Ф. Нійхьюіс при оцінці особливостей роботи, які 

сприяють переживанню особистісного благополуччя в професійній сфері 

життєдіяльності аналізують фізичні, психологічні, професійні та інші особливості 

роботи, особливості контролю за виконанням роботи та професійне винагородження 

[554]. Дж. де Джонге, Г. Босма, Р. Петер, Дж. Сієргіст вважають, що оцінка 

особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності повинна 

здійснюватися із врахуванням робочого навантаження, за допомогою аналізу впливу 

часу чи керівництва на працівника. При оцінці фізичного впливу робочого 

середовища потрібно вимірювати особливості фізичного навантаження на організм 

працівника, а при оцінці контролю за виконанням роботи – особистісні можливості 

працівника вирішувати різні завдання та досягати поставлених перед ним цілей, 

обирати методи, способи, темп виконання завдань, а при оцінці професійної 

винагороди потрібно оцінювати заробітну плату, соціальну підтримку та безпеку 

(охорону) праці [553]. Ф. Лутханс при вивчені особистісного благополуччя в 
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професійній сфері життєдіяльності пропонує досліджувати також їхню позитивну 

організаційну поведінку та психологічні можливості для підвищення ефективності 

та продуктивності праці [581]. К. Йоуссеф і Ф. Лутханс виокремили комплекс 

позитивних конструкцій (ресурсів, потенціалу, капіталу) особистісного 

благополуччя, якими можна керувати, які можна розвивати та покращувати: 

позитивні емоції, почуття стани, ставлення тощо [582; 583]. Вони пропонують при 

вивченні позитивних психоемоційних станів як тла переживання особистісного 

благополуччя визначати: впевненість особистості у можливостях застосування 

необхідних зусиль, щоб досягти успіху при вирішенні складних завдань; позитивну 

атрибуції (оптимізм) стосовно досягнення успіху зараз і в майбутньому; 

наполегливість у досягненні цілей, а при необхідності переспрямування шляхів 

досягнення цілей (або надії) та успіху; здатність долати труднощі на шляху до 

успіху (К. Йоуссеф, Ф. Лутханс) [691]. До позитивних рис, завдяки яким особистість 

переживає власне благополуччя вчені відносять: оптимізм (К. Карвер і М. Шейєр, 

К. Кейєс, М. Селігман і М. Чіксентміхайї) [468; 561; 645], надію (К. Снайдер, 

К. Леман, Б. Клук та Ю. Монссон) [654], стійкість (Т. Брітт, А. Адлер і П. Бартоне) 

[459], позитивні переконання та наміри (віра в себе, переконання у 

самоефективності) (А. Бандура) [450].  

Дослідження психологічного процвітання (евдемонії, розвитку, зростання), що 

у особистості в сфері професійної життєдіяльності виявляється у професійному 

зростанні, самореалізації, успішності, кар’єрному зростанні тощо, виходить за межі 

рефлексивної оцінки та оцінки психоемоційних станів тому науковці зосереджують 

увагу на функціонуванні та реалізації професійного потенціалу особистості [603]. У 

зазначеному аспекті вивчаються: «функціональний» елемент особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності, який включає автономію, 

компетенцію, інтерес до праці, орієнтацію на цілі, сенс життя і праці, стійкість, 

соціальну активність, турботу про інших та альтруїзм (А. Кларк, К. Сенік, 

Ф. Хупперт і Т. Соу) [470; 544]; навички міжособової взаємодії в організації 

(М. Бамбакас, М. Патріксон) [449]; навички соціальної взаємодії, товариськості, які 

підвищують якість виконання завдань (Д. Камдар і Л. Ван Дайн) [559]; вроджені 
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психологічні потреби в компетенції, автономії та відкритості у відносинах, які, у 

разі їхнього задоволення, забезпечують зростання самооцінки працівника, його 

мотивації та благополуччя (Р. Райан, Е. Десі) [626]; психологічний вплив та 

взаємодопомога в колективі, креативність, лідерство та командний дух, які 

сприяють задоволеності, ефективності та розвитку організаційних здібностей в 

робочому середовищі (Т. Батлер та Дж. Уолдруп) [465]; екстраверсія, відкритість, 

повага, впевненість, довіра та щирість як дипломатичні навички працівника, які 

поліпшують відносини в колективі шляхом зменшення стресу на робочому місці та 

передбачають здатність до успіху у широкому діапазоні робочих місць у високо 

динамічних організаційних середовищах, які потребують гнучкості (Г. Ферріс, 

П. Перреуе, У. Ентоні, Д. Гілмор, Д. Функ) [504; 608]; відкритість до емоційного 

вираження та здатність до групової ідентичності, що підвищує переживання 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності (Б. Ашфорт, Дж. Терріон) [662].  

Відсутність єдиного підходу до аналізу особистісного благополуччя породжує 

ускладнення розуміння змісту та структури цього переживання та призводить до 

розширення спектру показників, за якими його визначають та оцінюють.  

 

 

3.2 Системно-холістичний підхід та методологічні принципи дослідження 

особистісного благополуччя 

 

Зростання інтересу та активізація наукових теоретико-емпіричних досліджень 

феномену благополуччя особистості, розширення уявлень про його змістове 

наповнення, особливості прояву та впливу на життя особистості, набуває особливої 

значущості щодо його осмислення та пошуку нових методологічних шляхів 

пізнання. Оскільки на сьогодні відсутня єдина оптимальна методологія дослідження 

особистісного благополуччя, цей феномен доречно вивчати через психологічний 

простір (соціокультурно-історичне багатоманіття змістів, які в цьому випадку 

проявляються через індивідуальні переживання та внутрішні й зовнішні дії) та час 

(минуле, теперішнє, майбутнє) (відповідно до методології дослідження граничних 
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явищ О. Шпенглера) [27]. Усвідомлюючи власне благополуччя, людина здійснює 

цілеспрямований акт – співставлення отриманих реальних благ з уявлюваними нею 

раніше, співставлення якостей та необхідностей цих благ в теперішньому часі. 

Проте, уявляючи благо у майбутньому, вона не завжди спроможна оцінити його 

значущість та необхідність в момент часу, коли благо буде отримано. 

Об’єктивність дослідження особистісного благополуччя досягається шляхом 

об’єктивного визначення умов, за якими воно має бути сприйнятим, пізнаним, 

осмисленим, пережитим безпосередньо через відповідну діяльність. Сприйняття 

особистісного благополуччя, наприклад, задоволення від роботи передбачає 

наявність реального об’єкта, що безпосередньо вливає на органи чуття. Особистісне 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності має граничний характер в певний 

момент часу, адже існує певний набір благ, маючи які, людина усвідомлює факт 

переживання благополуччя в певній часовій точці. Але воно є необмеженим в 

континуумі всього життя особистості, за умови, якщо вона включена в професійну 

діяльність. У разі її виходу із професійної сфери життєдіяльності (пенсія, безробіття, 

зникнення професії тощо) можна оцінювати її особистісне благополуччя лише в 

минулому, або в майбутньому, якщо вона продовжить власне професійне життя. 

Дослідження благополуччя особистості доречно проводити використовуючи 

конструювання цілісного образу цього феномену методом розгортання-згортання 

індивідуальних систем-образів благополуччя в соціокультурному (професійному чи 

іншому) просторі, оскільки уявлене благополуччя є психічним образом, а реальне – 

усвідомленим його переживанням. Реальне усвідомлене благополуччя містить 

змістове переживання наповненості граничними благами, усвідомлення шляхів 

(процедур, способів, дій) їхнього досягнення завдяки прикладанню власних зусиль 

для перетворення дійсності, а також усвідомлення прагматичності (корисності, 

утилітарності, практичності, доцільності, успішності, ефективності тощо) 

використання отриманих благ. Усвідомлюване благополуччя неможливо поділити 

на частини, оскільки воно нематеріальне. Його неможливо виміряти одиницями 

часу, оскільки воно не має сталої форми, а отже, особистісне благополуччя є 

нематеріальною субстанцією, яка може бути оцінена як наслідок стану (буття, 
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існування) у минулому, і знаходиться в процесі безперервних змін під впливом 

різноманітних чинників. Окрім того, особистісне благополуччя наповнене смислами 

«Я-існування». А, отже, оцінювання особистістю власного благополуччя може 

відбуватися у двох вимірах: через соціальну значущість ціннісної основи соціальної 

культури сьогодення та через суб'єктивну систему параметрів (критеріїв та оцінок), 

що визначають суб'єктивні життєві цінності та уявлення про добробут, гармонію, 

комфорт та благополуччя. Проте, не у всіх системах вимірів ці оцінки співпадають, 

тому оцінка особистісного благополуччя з позиції функціонування особистості 

вважається науковцями нежорстко пов'язаною з суб'єктивною його оцінкою та може 

мати об'єктивний характер (І. Павлова, І. Гуменніков та ін.) [278]. 

Результатом методологічного вивчення особистісного благополуччя повинна 

бути реалізація, перевірка й застосування на рівні практики отриманих знань у 

різних формах психологічних технологій, спрямованих на оптимізацію та 

гармонізацію процесів психічного розвитку особистості, на психологічне 

забезпечення умов її життєдіяльності. Подібна науково-практична орієнтація 

висуває на передній план позитивістські (емпіричний досвід як єдине джерело 

знань), екзистенційні (пізнання зовнішнього світу на основі суб’єктивного його 

сприйняття), неопрагматичні (самоствердження особистості, повна свобода її 

вчинків і оцінок) та гуманістичні (інтереси і права людини, особистісний 

суверенітет, всебічний розвиток її самобутності як найвищі цінності) концепти. 

Методологічною парадигмою дослідження особистісного благополуччя є 

гуманістична психологія, що дозволяє вивчати особистість та її переживання 

цілісно, в єдності особистісних та середовищних аспектів, в процесі саморозвитку, 

самореалізації та самоактуалізації. Відповідно до основних положень гуманістичної 

психології особистісне благополуччя повинно вивчатися в цілісності самої 

особистості та її відкритості світу, оскільки це переживання є важливою 

психологічною індивідуальною реальністю. Переживання благополуччя кожної 

людини є унікальним і обумовлюється потенціями до неперервного розвитку і 

самореалізації. Воно обумовлюється смислами та цінностями, якими особистість 

керується у своєму житті і характеризується інтенціональністю, оскільки містить 
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суб’єктивне переживання як проживання акту споглядання стосовно певного 

предмету, взаємодій, ситуації, події тощо. В рамках цієї парадигми методологічною 

основою дослідження особистісного благополуччя окреслено системно-холістичний 

підхід, відповідно до якого особистість переживає власне особистісне благополуччя 

в процесі самоідентифікації, коли пізнає ціль та сенс життя через зв’язки з 

суспільством і оточуючим світом через діяльність. Відповідно до принципу 

системності особистісне благополуччя пронизує різні рівні системної організації 

людської індивідуальності (фізіологічного, психічного, поведінкового, 

особистісного, соціально-психологічного тощо) і виникає на тлі взаємозв'язку із 

значущими аспектами професійної діяльності та соціальних взаємодій особистості. 

Холізм (від грецьк. цілий, увесь) – це методологічний принцип та світоглядна 

концепція, що стверджують цілісність і неподільність матеріального і духовного 

світу. Витоки холізму сягають давньогрецької філософії, зокрема апорій Зенона 

відносно перервності – неперервності просторового і часового континууму, вчення 

Парменіда про єдність і нерухомість буття, ідеї Платона про цілісність як 

немножинність. Елементи холізму пронизують вчення Г. Лейбніца про монади як 

прості і незнищенні цілісності, що не мають частин. Термін «холізм» вперше 

запроваджений південноафриканським філософом Я. Сметсом у 1926 р., який 

висунув формулу холізму: «Ціле більше за суму його частин». Я. Сметс вважає 

цілісність найвищою філософською категорією, яка синтезує суб’єктивне і 

об’єктивне та є останньою реальністю буття. Виразом холізму є процес еволюцій, 

що породжує нові об’єкти як цілісності, а вищою формою цілісності є людська 

особистість. У наш час холістичний підхід розробляється в загальній теорії систем. 

На принципи холізму відкрито спирався К. Уілбер у розробці інтегральної 

психології [362, с. 381-382]. У XX ст. ідеї холізму отримали розвиток в концепціях 

«творчої еволюції» А. Бергсона, «процесуального холізму» А. Уайтхеда, віталізму, 

гештальтпсихології у працях А. Лемана, А. Мейер-Абіха, Дж. Холдейна. Деякі 

аспекти холістичного підходу можна простежити у працях багатьох класичних 

філософів та психологів: Дж. Дьюї, Р. Емерсона, А. Маслоу, М. Монтессорі, 

Ф. Паркера, К. Роджерса, Ж.-Ж. Руссо, Г. Торо, Ф. Феррері, Ф. Фребеля, П. Фрейре, 
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Р. Штайнера, К. Г. Юнга [46]. Фундаментального обґрунтування надала холістичним 

ідеям квантова механіка, яка довела нерозкладність фізичних станів на елементи і 

множини, узаконила статус ймовірностей в описі фізичного світу і поглянула на 

Всесвіт як на неподільну, цілісну монаду (ідеї Н. Бора, Д. Бома, Дж. Белла, В. Фока 

та ін.) [377, с. 700]. Проблематика холізму простежується і в гуманістичній 

психологіїї у працях А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла та ін. [165, с. 112], 

оскільки вони розглядають людину як неповторну унікальну цілісність. У 

предметному плані холізм реалізується в тому, що явище, яке вивчається за цим 

підходом, розглядається як складна соціальна система і сукупність гуманітарних дій, 

а також зверх діяльнісне начало (Ю. Добролюбська) [136, с. 7].  

Холістична парадигма як яскравий та послідовний інтелектуальний рух 

виникла у 1980-х роках і висловлювався мислителями з різних цілей. Відповідно до 

моделі холістичного інтеракціонізму Д. Магнуссона і Х. Статтіна благополуччя 

особистості потрібно розглядати в контексті двох процесів взаємодії, а саме: 

безперервно триваючого двоспрямованого процесу взаємодії особистості з 

оточуючим її середовищем, і постійно триваючого процесу взаємодії між її 

психічними, біологічними та поведінковими особливостями. Відповідно до цього 

підходу, по-перше, підкреслюється сильний цілісний, динамічний характер 

індивідуального функціонування особистості в системі «людина-середовище», як в 

теперішньому часі, так і в перспективі, що уможливлює переживання нею власного 

благополуччя. І, по-друге, в процесі переживання благополуччя особистістю 

враховуються біологічні процеси (суб’єктивні оцінки здоров’я та самопочуття) і 

діяльнісна поведінка як суб’єкта праці. Системно-холістичний підхід до вивчення 

благополуччя особистості опирається на наступні основні положення. Як загальне і 

інтегроване переживання воно переживається на психічному, біолого-

організмічному та соціальному рівнях, а його зміни є складними динамічними 

процесами. Воно підпорядковане процесам безперервної взаємодії між психічними, 

поведінковими та біологічними аспектами індивідуального функціонування 

особистості, соціальними (культурними, професійними, організаційними тощо) та 
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фізичними особливостями навколишнього середовища (Д. Магнуссон, Г. Статтін) 

[589].  

Суттєвим аспектом системно-холістичного підходу до вивчення особистісного 

благополуччя є те, що переживання людини та сфери її життєдіяльності утворюють 

інтегровану, цілісну і динамічну систему. Тому особистісне благополуччя в 

актуальному теперішньому являється інтегральним переживанням, виникає 

стосовно усіх сфер життєдіяльності особистості та містить переживання 

внутрішнього стану якості загальної життєдіяльності та оцінки цієї якості. 

Проживання переживання особистісного благополуччя стає тлом, на фоні якого 

особистість «входить» в різні сфери своєї життєдіяльності. Це свідчить про те, що 

воно залежить від ефективності, успішності та результативності її реалізації в цих 

сферах, і одночасно впливає на них. Отже, системна цілісність особистісного 

благополуччя проявляється у тому, що загальне переживання особистісного 

благополуччя як оцінка якості загальної життєдіяльності та як відрефлексоване 

переживання стану цієї якості є базисною умовою, що впливає на професійну 

діяльність та життєдіяльність в інших сферах і визначає їхню ефективність.  

Концептуальна модель впливу переживання особистісного благополуччя на 

професійну (службову) діяльність показує, що переживання стану та оцінка якості 

загальної життєдіяльності безпосередньо впливає на професійну (службову) 

діяльність, а саме: на її поточну ефективність. А, отже, провідним соціально-

психологічним чинником, що впливає на переживання особистісного благополуччя 

та визначає психоемоційні стани особистості є місце професійної (службової) 

діяльності в психологічній структурі її життєдіяльності. І якщо особистість 

повністю залежить від умов здійснення професійної (службової) діяльності та 

виконання професійних обов’язків, вона має обмеження власних можливостей щодо 

забезпечення актуалізованих потреб, цілей, життєвих перспектив в різних сферах 

життєздійснення. Тому особистісне благополуччя виявляється максимально 

узагальненим універсальним показником оцінки якості загальної життєдіяльності в 

цілому та показником переживання стану якості здійсненності життя особистості, 

що впливає на всі сфери її життєдіяльності. 
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Концептуальна модель впливу переживання особистісного благополуччя на 

професійну (службову) діяльність представлена на рисунку 3.1. 

Таким чином, системно-холістичний підхід, по-перше, підкреслює цілісність 

системи «індивід-простір життя» і динамічний характер функціонування цієї 

системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Концептуальна модель впливу переживання особистісного благополуччя на 

професійну (службову) діяльність 

 

Оскільки простір життя особистості, за Ю. Швалбом, являє складно 

організовану цілісність зафіксованих у свідомості індивіда умов і обставин 

життєдіяльності, а також власних станів і змістів [344], особистісне благополуччя 

переживається як безліч сфер, де спосіб їх співорганізації задає його системність. 

По-друге, в рамках зазначеного підходу формується вимога розгляду цілісної 

взаємодії особистісних (внутрішньо психологічних), професійних та організаційних 

фокусів особистісного благополуччя, завдяки яким можна здійснити аналіз 
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загального переживання особистісного благополуччя як оцінки якості загальної 

життєдіяльності та як відрефлексованого переживання стану цієї якості й визначити 

його зв’язок з різним сферами життєдіяльності.  

Методологічними принципами дослідження особистісного благополуччя є:  

1) принцип формування психіки в діяльності, що об’єднує принципи єдності 

свідомості, розвитку та діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, А. Запорожець, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) [8; 103; 154; 216; 316] і детермінації (С. Рубінштейн), 

опосередкованої власними закономірностями розумового розвитку та «динамічною і 

відкритою до самозмін нуждою» (С. Максименко) [234, С. 60]. Відповідно до цього 

принципу особистісне благополуччя виникає в процесі діяльності та являється 

внутрішнім продуктом свідомості, обумовленим її результатом, взаємодією 

особистості з оточуючим світом, її розвитком та набуттям нових якостей та 

властивостей, що розширюють можливості досягнення поставлених цілей 

(отримання різноманітних благ, самореалізації тощо в контексті особистісного та 

професійного життєздійснення). Безпосереднє усвідомлення і проживання 

особистістю власного особистісного благополуччя/неблагополуччя являє собою 

спонукальний, регулюючий, орієнтуючий та контролюючий аспекти самої 

діяльності. А, отже, особистісне благополуччя не тільки виявляється, 

переживається-проживається, в діяльності, а й формується в ній. Воно виникає в 

контексті якісних перетворень особистості, пов’язаних зі зміною рівня її 

системності, із зростанням можливостей функціонування, із проявом особистісного 

потенціалу [345].  

Відповідно до принципу розвитку особистості, її розвиток відбувається в 

активній діяльності при взаємодії з культурним середовищем та іншими людьми 

[234, с. 151]. Переживання особистісного благополуччя супроводжується, по-перше, 

виникненням принципово нових психологічних якостей – новоутворень: здатності 

до самопізнання, стійких світоглядних позицій та ставлень до певних явищ життя, 

набуття самостійності, незалежності, свободи, автономії тощо. По-друге, це 

переживання окреслює тенденцію до саморозвитку та самодетермінації розвитку у 

майбутньому та власної поведінки через активність особистості, її здатність до 
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самостійного вибору напряму саморозвитку, здібностей і гармонійне розгортання і 

прояви різнобічних можливостей для здорового й повноцінного життя (Г. Балл) [20, 

с. 11]. Оскільки розвиток відбувається в контексті активності особистості як 

суб’єкта діяльності, зорієнтованого на самореалізацію, самовизначення, 

самоствердження, він неможливий поза її функціонуванням, поза вільним вибором 

особистістю способу і форми свого розвитку [358, с. 20]. Самовизначення розвитку 

особистості є психологічною основою її самореалізації та психологічного 

благополуччя (Л. Сердюк) [646]. Самодетермінація за Е. Десі та P. Райаном є не 

лише здатністю, а й потребою, вродженою схильністю, яка включає організм в 

поведінку, що призводить до розвитку умінь гнучкої взаємодії з соціальним 

середовищем [483]. Потреба у самодетермінації реалізується завдяки автономії 

особистості як потреби, що існує з народження та розвивається і ускладнюється 

протягом зростання і розвитку особистості, та є важливим чинником психологічного 

благополуччя (Г. Чайка) [393]. Автономія базується на таких особистісних рисах, як: 

самоприйняття з усіма перевагами та недоліками; повага до себе та до власних 

позитивних якостей; намагання жити відповідно до власних цінностей, поглядів та 

принципів, віри, що боротьба за них призведе до позитивного результату; стійкість 

до зовнішніх впливів, а також на життєвій меті, яка надає осмисленості всій 

діяльності та життю людини (Л. Сердюк, І. Данилюк, Г. Чайка) [647]; 

2) принцип системності (П. Анохін, В. Зінченко, О. Леонтьєв, Б. Ломов, 

К. Платонов) відповідно до якого особистість розглядається як цілісне полісистемне 

структуроване утворення. Відповідно до цього принципу відкривається можливість 

вивчення особистісного благополуччя з позиції його різноплановості, 

багатомірності, багаторівневості, ієрархічності, багатоманіття відношень та описів 

тощо. Системний підхід до проблеми особистості та її розвитку показує, що 

особистість проявляється, розвивається та саморозвивається, виховується та 

самовиховується, навчається та самонавчається у цілісній системі життєдіяльності 

[358, с. 21]. Тому особистісне благополуччя являється складним системним 

психологічним утворенням, яке містить системи суб’єктивних ставлень до себе, 

інших людей та соціальних систем, в яких інтегруються смисли, цінності, 
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установки, ставлення, наміри, вибудовується поведінка та діяльність (О. Бочарова) 

[43]. Принцип системності забезпечує можливість отримати значеннєво-смислове, 

соціокультурне (та/або професійне) та ціннісне наповнення особистісного 

благополуччя. Введення в контекст системно-холістичного аналізу зазначеного 

феномену параметру психологічного поля часу дає можливість виявити його 

просторові, часові та смислові метаморфози в онтологічному просторі її «Я-

існування», і як наслідок, отримати об’єктивні уявлення про нього, а також про його 

ідеальний образ у свідомості особистості; 

3) принцип невизначеності, який пов’язаний із необхідністю включення 

людини як «непрозорого» спостерігача в єдиний континуум свідомості і буття, яке 

задає невизначеність процесу та результату взаємодії зі світом [358, с. 21]. 

Життєздатність, успішність, благополуччя та якість життя людини залежать від її 

можливостей долати невизначеність буття в повсякденній і в професійній 

діяльності, у взаєминах з соціальним оточенням (М. Дубенцов) [139]. Відповідно до 

цього принципу особистісне благополуччя є результатом самовизначення та 

активної свідомої участі особистості як активного суб'єкта життєдіяльності у 

формуванні власного образу життя та у засвоєнні, структуруванні та 

перетворюванні зовнішнього світу; 

4) принцип доцільності (життєвої необхідності), відповідно до якого 

особистісне благополуччя розглядається як результат оптимізації-мінімізації зусиль 

(витрат) особистості з метою досягнення максимально можливих наслідків – благ, 

гармонії, комфорту гармонії тощо; 

5) принцип інтегральної суб’єктності (за З. Карпенко), що виражає сходження 

людини до вершин духовної досконалості через послідовні, еволюційно вмотивовані 

стадії біологічного індивіда, суб'єкта предметної діяльності, суб’єкта соціально 

розподіленої діяльності, суб’єкта суспільно корисної творчої діяльності й 

абсолютного суб’єкта, котрий уособлює універсальні духовні цінності. Відповідно 

до цього принципу пояснюється розвиток ціннісно-смислової сфери особистості як 

компоненту особистісного фокусу благополуччя у контексті її здатності до 

самоактуалізації [180, с. 10-12], а особистісне благополуччя охоплює: індивідний 
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рівень, що зумовлюється складним динамічним співвідношенням елементарних 

суб’єктних здатностей (компонентів «хочу», «можу», «маю» і «володію») і означає 

адаптивно-прагматичне пристосування до умов конкретної діяльності; особистісний 

рівень, що зумовлюється системними суб’єктними властивостями з особистісними 

новоутвореннями ціннісного змісту: нормовідповідної поведінки як результату 

прийняття особистістю мотивів і цілей конкретної діяльності («треба»), соціальних 

установок і ціннісних орієнтацій як морально-смислових переживань («мушу») і 

означає вироблення моральних цінностей та норм поведінки в групі. Індивідуальний 

рівень часових і смислових (екзистенційних) цілей загальної життєдіяльності 

(«буду») визначає екзистенційне самоздійснення у потоці цілісної життєдіяльності, а 

абсолютно суб’єктний рівень устремлінь індивіда («приймаю») стосується пошуків 

кінцевого сенсу існування та життєздійснення (І. Сметаняк) [337]. 

Таким чином, оптимальним методологічним підходом вивчення особистісного 

благополуччя окреслено системно-холістичний, відповідно до якого особистість 

переживає власне благополуччя в процесі самоідентифікації, коли пізнає ціль та 

сенс життя через зв’язки із суспільством і оточуючим світом, через професійну 

діяльність на основі загальнолюдських цінностей, відповідальності, впорядкування, 

гармонізації та стабілізації власного життя. Особливості особистісного 

благополуччя як цілісної системи визначаються властивостями його структури, що 

дає можливість виявити особливості осмислення та розуміння особистістю власного 

внутрішнього життя, переживання нею «безпосередньої особистісної суб’єктивної 

правдивості», а також загальної оцінки якості життя в цілому.  

 

 

3.3 Фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя  

 

Моделювання особистісного благополуччя здійснюється сучасними 

науковцями відповідно до різних підходів: евдемоністичних та гедоністичних 

теорій, у контексті теорій позитивного функціонування, з позиції збереження 

психофізіологічних функцій та теорій цілісного суб’єктивного переживання 
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особистості (О. Гринів) [114]. Проблема моделювання особистісного благополуччя 

полягає у тому, що воно повинно базуватися на багатомірному підході аналізу цього 

переживання в різних сферах життєдіяльності особистості, що уможливлює більш 

точне його оцінювання, розуміння його природи, причин та наслідків.  

Науковці розробляють моделі особистісного благополуччя ґрунтуючись на 

двох концепціях психологічного благополуччя К. Ріфф та П. Уорра і розглядаючи 

особистісне благополуччя як позитивну оцінку різних аспектів роботи (професійної 

діяльності), включаючи афективні, мотиваційні, поведінкові, когнітивні та 

психосоматичні компоненти [668]. У п’ятивимірній моделі професійного 

благополуччя Дж. Хорна, Т. Таріса, У. Шауфелі та П. Шреурс як розширеній моделі 

К. Ріфф та П. Уорра професійне благополуччя розглядається як багатовимірне 

явище, яке складається з афективного, соціального, професійного, когнітивного та 

психосоматичного благополуччя [668]. 

Сучасні науковці пропонують різні види моделей особистісного благополуччя в 

професійній сфері життєдіяльності. Модель вимог-контролю Р. Карасека часто 

використовується для дослідження професійного стресу та професійного здоров’я, 

як індикаторів особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності, у 

контексті двох основних аспектів здійснення професійної діяльності – вимог щодо 

здійснення професійної діяльності та контролю способів і результатів діяльності 

[560]. Ця модель була розширена Дж. Джонсоном і Е. Холлом компонентом 

«соціальна підтримка», що розглядається дослідниками як важливий чинник 

(ресурс) професійного благополуччя [552].  

Модель характеристик роботи Дж. Хакмана і Г. Олдхема, яка використовується 

для аналізу благополуччя у контексті виконуваної роботи в цілому, включає 

різноманітність, складність та значущість виконуваних завдань, особливості 

процесу виконання роботи, знання про досягнуті результати, що містить оцінку 

якості роботи самою особистістю та оцінку якості роботи третіми особами [523]. 

Для вивчення особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності 

використовується модель незбалансованості зусиль-винагород Дж. Сієгріста, 

відповідно до якої здійснюється оцінка робочого перевантаження (стресу, 
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неблагополуччя) як результату дисбалансу між зусиллями та винагородою [650]. 

Модель вимог-ресурсів А. Баккера та Е. Демероуті використовується для оцінки 

благополуччя фахівців різних професій, незалежно від конкретних вимог і ресурсів 

виходячи з положення, що кожна професія має специфічні чинники ризику, які 

можуть призвести до стресу. До них вони відносять робочі вимоги, які стосуються 

тих фізичних, психологічних, соціальних або організаційних аспектів роботи, які 

потребують постійних фізичних та/або психологічних зусиль або навичок, а тому 

пов’язані з певними фізіологічними та/або психологічними витратами [447]. 

Розроблені науковцями моделі особистісного благополуччя, в тому числі в 

сфері професійної діяльності, описують один або декілька його аспектів 

психологічного благополуччя (здоров’я) або неблагополуччя (нездорових станів, 

деформацій, хвороб). Недоліками цих моделей є також, по-перше, нечіткість та/або 

багатоманіття індикаторів, детермінант, структурних компонентів та необхідність у 

постійному розширенні показників особистісного благополуччя, а по-друге, при 

аналізі благополуччя звертається увага переважно на негативні наслідки (негативні 

психоемоційні стани, хвороби, деструкції тощо), а не на позитивні – зростання 

продуктивності праці, ефективності професійної діяльності в цілому тощо.  

Спроби подолання зазначених протирічь представлено у моделях благополуччя 

працівників Е. Дінера та Р. Бісвас-Дінер, К. Йілдіріма, К. Пейдж та Д. Велла-

Бродрік, М. Шутлз та ін. Модель психологічного багатства Е. Дінера, Р. Бісвас-

Дінер містить задоволення від робочого процесу, орієнтацію на кар’єрне зростання 

та діяльність організації, щастя в інших сферах життя, позитивне ставлення до 

роботи та її можливостей, що дають людям повагу та статус і викликають почуття 

компетенції та гордості [493]. Модель К. Йілдіріма містить комбінацію позитивних 

чинників професійного благополуччя: задоволення роботою, самоефективність, 

можливість реалізації прагнень, мотивацію та авторитетність [690].  

В модель благополуччя працівників К. Пейдж та Д.  Велла-Бродрік включають 

три основних компоненти: суб’єктивне благополуччя (задоволення життям та 

диспозиційний афект), благополуччя на робочому місці (задоволеність роботою, 

баланс позитивного та негативного в роботі) та психологічне благополуччя 
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(самоприйняття, автономію, компетентність, життєві цілі, особистісне зростання, 

позитивні стосунки з іншими людьми) [605]. М. Шутлз в модель благополуччя 

працівників закладає позитивні виміри показників: позитивні організаційні 

відносини, професійну самореалізацію, автономію в роботі та контроль робочого 

середовища, кар’єрний розвиток та можливості для особистісного та професійного 

зростання [637]. В середовищну модель благополуччя працівників Кс. Зенга 

включено задоволення від роботи, афект, пов’язаний з роботою (благополуччя на 

робочому місці), загальну якість життя, суб’єктивне благополуччя та шість 

компонентів психологічного благополуччя К. Ріфф [692]. Модель психологічного 

капіталу благополуччя працівників Ф. Лутханса, К. Юсеф, Д. Світмана і П. Хармса є 

інтегративною моделлю, яка описує переживання благополуччя в професійній сфері 

життєдіяльності як стану в ситуаційному контексті та оцінюваного переживання як 

глобальної суб’єктивної оцінки життя в цілому за допомогою конструкції 

позитивного психологічного капіталу – основи загального благополуччя 

працівників, що являє собою позитивну оцінку обставин та ймовірність успіху на 

основі вмотивованих зусиль та наполегливості, і складається з позитивних 

психологічних ресурсів (надії, ефективності, стійкості та оптимізму) та робочого 

психологічного капіталу (психологічного капіталу відносин та здоров’я) [584].  

Розроблювані вченими моделі особистісного благополуччя останнього 

десятиліття характеризуються орієнтацією на позитивні аспекти благополуччя та 

інтеграцію показників цього переживання з показниками, які характеризують 

загальний рівень життя особистості (якість життя, успішність тощо). Багатоманіття 

моделей благополуччя, постійне їхнє вдосконалення та доповнення вказує на 

недостатність їхньої наповненості та відсутність уніфікованих компонентів 

особистісного благополуччя, які б можна було б використовувати для його вивчення 

в різних сферах життєдіяльності. Окрім того, в психології переживань плинність 

переживань, їхня наповненість варіативними особистісними смислами, особливості 

переживання як стану індивіда погано моделюються в структурно-функціональних 

моделях. Тому, в психології в базових теоріях вчені не використовують структурні 

моделі, оскільки переживання не охоплюється через цей тип моделювання. В 
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психології були спроби побудови чистих структурних моделей переживання 

благополуччя (Н. Бредберн, Р. Веєнховен, Е. Десі, Ф. Дінер, П. Коста і Р. Маккрай, 

К. Ріфф, Р. Райан, М. Ягода та ін.). Найточнішою базовою структурною моделлю 

благополуччя вчені визнають модель К. Ріфф, яку вони доповнюють додатковими 

компонентами. Проте, структурні моделі особистісного благополуччя виявилися 

переважно неефективними для уніфікації, і тому в усіх базових теоріях 

благополуччя (М. Аргайл, Е. Дінер, Н. Батурин, О. Бочарова, О. Ідобаєва, 

Р. Шаміонов) розробляються інтегративні моделі благополуччя і використовуються 

різні варіанти  системного підходу до вивчення цього феномену.  

При описі сфер життя індивіда, в тому числі професійної діяльності, 

використовувався системо-діяльнісний підхід. А при аналізі особистісних 

компонентів – холістичний підхід, який виявляється більш комплексним, більш 

здатним до опису переживання особистісного благополуччя, оскільки в 

максимальному ступені спрямований на вивчення неповторної унікальної цілісності 

переживання особистісного благополуччя, а не на оцінку його окремих складових. 

При розробці моделі особистісного благополуччя був встановлений взаємозв’язок 

між особистісними характеристиками та сферами життя, і виникла необхідність у 

поєднанні системно-діяльнісного і холістичного підходів, яке позначено як 

системно-холістичний підхід.  

Системно-холістичний підхід до аналізу особистісного благополуччя, як 

поєднання холістичного підходу із системно-діяльнісним, базується на цілісному 

уявленні про життєвий шлях особистості, охоплює найбільш важливі, довготривалі, 

ключові періоди її становлення, враховує цілісну будову життя людини, 

характеризується певним сполученням ліній розвитку, накопичення, збагачення і 

трансформації притаманних особистості якостей та їх втілення у процесі та 

продуктах діяльності й поведінки [309, с. 82-83]. Системно-холістичний підхід до 

аналізу особистісного благополуччя як розгортання особистісного підходу в 

професійній діяльності, ґрунтується, за В. Рибалкою, на структурно цілісному і 

повноцінному уявленні про особистість з врахуванням розвитку і реалізації всіх її 

складових та усієї особистості в цілому. Можливість такого підходу забезпечується 
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орієнтацією на системну модель особистості з певною структурою її психологічних 

властивостей, оскільки врахування індивідуально-психологічних особливостей 

особистості, її своєрідності, закономірностей функціонування і розвитку, її 

внутрішньої психологічної структури як певної цілісності, дозволяє забезпечити 

більш повне виявлення і використання її продуктивного, творчого потенціалу, 

долання гострих проблем, профілактику відхилень і хвороб (В. Рибалка) [310]. А 

оскільки в теперішню життєву ситуацію особистості включена її реальна професійна 

діяльність, то і її особистісне благополуччя розглядається в особистісній 

(внутрішній психологічній), професійній та організаційній сферах життєдіяльності 

як оцінка якості життя та життєдіяльності в цілому та як переживання цієї якості.  

Модель особистісного благополуччя окреслено як фокусовано-холістичну, 

оскільки переживання особистісного благополуччя є безпосередньо включеним у 

професійну діяльність та власну миследіяльність особистості, воно рефлексується і 

змінюється нею самою через фокусування на різних значущих для неї сферах 

життєдіяльності: особистісній (внутрішньо психологічній, що відображає власні 

ціннісні орієнтації, погляди, унікальний особистісний досвід тощо), професійній 

діяльності, де реалізується її професійний потенціал, та організаційному середовищі, 

де вона залучається до культури професійного середовища та здійснює взаємодію з 

іншими людьми.  

Сферична фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя 

представлена на рисунку 3.2.  
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Рис. 3.2 Сферична фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя 

 

У фокусовано-холістичній моделі особистісного благополуччя зосереджується 

увага на особистісному, професійному та організаційному фокусах. Фокус 

розглядається як деяка суб’єктивна реальність «Я-існування» особистості, яку вона 

сприймає і переживає. Він являється однією з життєво важливих здатностей 

особистості, яка базується на специфічній роботі нервової системі (коли мережа 

нейронів в префронтальній корі синхронізується з сприйнятим об’єктом реальності) 

і допомагає особистості пройти через потрясіння, обумовлені внутрішніми 

переживаннями міжособистісними стосунками та життєвими труднощами 

(Р. Девідсон, Ш. Беглі) [147]. Г. Гарднер, У. Деймон і М. Чіксентміхайї описують 

феномен «хороша робота», який складається з трьох компонентів: того, що у людей 

добре виходить, того, що людям приносить задоволення та їхньої системи 

цінностей. Наявність цих трьох компонентів засвідчує те, що робота обрана за 

покликанням, дійсно подобається людині, вона знаходиться у стані «потоку» [512].  

Отже, досягнення стану «потоку» можливе завдяки вибору оптимальної сфери 

діяльності, завдяки процесу вирішення надскладного завдання з використанням усіх 

власних можливостей та розкриттям максимуму власних навичок та завдяки 

зануренню в цікаву діяльність через мотивацію. Проте, досягнення цього стану 

уможливлюється завдяки інтеграції усіх фокусів переживання особистісного 

благополуччя, включених у професійну діяльність, що оптимізують її активність, 

підвищують мотивацію та ентузіазм, сприяють використанню максимуму 

можливостей та зусиль, а також отриманню кращого кінцевого результату роботи 

[112].  

Таким чином, системно-холістичний підхід до вивчення особистісного 

благополуччя з виокремленням особистісного, професійного та організаційного 
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фокусів дає можливість виявити їхній цілісний всеосяжний взаємозв’язок та вплив 

на життєдіяльність та професійну діяльність особистості, виявити особливості 

задоволеністю життям в цілому, переживання відчуття звершеності, ясності та 

здійсненності власного життя. Відповідно до цього підходу фокусовано-холістична 

модель особистісного благополуччя розроблена за двома параметрами. Перший 

параметр – це «психологічне поле» життєвого середовища, відповідно до якого 

здійснюється фокусування на особистісному (внутрішньо психологічному), 

професійному та організаційному просторах життя особистості, виокремлення яких 

дає можливість розглядати особистісне благополуччя в контексті холістичного 

(цілісного) ставлення особистості до власного життєвого шляху. Другий параметр – 

це «психологічне поле» часу, відповідно до якого здійснюється фокусування на 

суб’єктивному оцінюванні особистості власного минулого, теперішнього та 

майбутнього життя.  

Фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя складається з 

трьох фокусів: особистісного, професійного та організаційного, виокремлення яких 

дає можливість розглядати його в контексті холістичного (цілісного) ставлення 

особистості до власного життєвого шляху з фокусуванням на особистісній, 

професійній та організаційній сферах життєдіяльності за параметром життєвого 

середовища, та з фокусуванням на: минулому (через позитивне оцінювання досвіду), 

теперішньому (через позитивне переживання актуального стану) і майбутньому 

(через позитивний образ «Я-майбутнє») за параметром часу.  

Особистісний фокус особистісного благополуччя містить життєві домагання 

(цілесмислові та ціннісні орієнтації, актуалізовані потреби), життєві досягнення 

(успіх, можливість (доступність) задоволення актуалізованих потреб, задоволеність 

власним життям в цілому, досягнення бажаних цілей, володіння цінностями) та 

здатність до рефлексії (рефлексивну оцінку). Тобто по відношенню до теперішнього 

часу життєвого шляху особистість, оцінюючи власне особистісне благополуччя, 

фокусується на життєвих домаганнях (перше фокусування), життєвих досягненнях 

(друге фокусування) та рефлексивній оцінці (третє фокусування), які і сприяють 

цілісності цього переживання в актуальній життєвій ситуації.  
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Особистісний (внутрішній психологічний) фокус особистісного благополуччя 

можна відобразити у наступному графічному вигляді, представленому на рисунку 

3.3.  

Домагання – це комплекс вимог, очікувань, бажань, надій, що переживає 

особистість по відношенню до свого життя, свого майбутнього. Життєві домагання є 

постійним зважуванням, оцінюванням своїх потреб, здібностей та запиту з боку 

соціуму і являються очікуваннями у майбутньому такої самореалізації, яка 

задовольняла б як плани особистості, так і потреби суспільства, забезпечувала б 

стійку самоповагу та визнання значущого оточення (Т. Титаренко) [150]. Вони 

завжди позитивно емоційно забарвлені, являються домаганнями задоволеності 

життям, яке визначається оцінкою власних можливостей стосовно наявних 

досягнень та можливостей досягнення бажаного у майбутньому, усвідомлюваності 

потенцій самореалізації та виступають орієнтирами для життєдіяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Сферичне зображення особистісного (внутрішньо психологічного) фокусу в 

фокусовано-холістичній моделі особистісного благополуччя 
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Реалізація життєвих домагань передбачає змогу людини поважати себе, 

отримувати задоволення від власного життя, бути на рівні очікувань значущого 

оточення. Вони визначають бажане майбутнє життєвого світу особистості, і 

виявляються у активному, позитивному емоційному, стійкому, цілеспрямованому, 

конкретному ставленні до себе і свого оточення, до часу свого життя, до власного 

майбутнього, в якому враховуються колишні поразки і перемоги, інтереси 

особистості і соціуму, потреби [150, с. 6-32]. Змістове наповнення життєвих 

домагань становлять цілесмислові та ціннісні орієнтації, актуалізовані потреби. 

Співвідношення дефіцитного, споживацького домагання (домагання «отримати») та 

буттєвого, творчого домагання (домагання «створити») являється визначальним для 

самоздійснення, самоактуалізації та актуалізації творчого потенціалу особистістю 

[395], а, отже, і переживання особистісного благополуччя.  

Життєві домагання та досягнення являються складовою екзистенційного 

досвіду особистості і впливають на її життєвий успіх як орієнтацію особистості на 

власну потенційність у виборі свого життя, усвідомлення цієї потенційності як 

єдиної цінності, якої необхідно досягнути, щоб життя принесло успіх та 

задоволення, а самореалізація власного життя дала максимальний ефект та користь 

для суспільства. Життєвий успіх особистості веде до її процвітання – внутрішнього 

духовного стану повноти, любові, радості, правди, краси, миру, достатку, гармонії, 

спокою, задоволеності; сутності досконалого існування, стану думок, позитивного 

мислення, усвідомлення особистістю своєї внутрішньої сутності та практичної 

реалізації. Ці стани і переживання передбачають позитивну самооцінку, 

екзистенційне саморозуміння, сприяють зростанню цілісності і гармонійності 

психологічних проявів людини як суб’єкта, визначають її саморозгортання, 

самотрансценденцію та самовтілення у суспільно-цілісній праці відповідно 

смисловому контексту, обраному особистістю. Життєвий успіх сприяє розвитку в 

особистості самоповаги, аутосимпатії, базується на стійкій ціннісно-смисловій 

сфері, смисложиттєвих орієнтаціях, позитивному емоційному тлі власного 

минулого, сьогодення і майбутнього, відсутності надмірних вимог до себе, розвитку 

ідентичності за позитивним сценарієм (Н. Татенко) [351, с. 109-110]. Зазначені 
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особистісні властивості забезпечують перехід від внутрішніх потребнісно-емоційно-

мотиваційних станів, сконцентрованих у цільовій настанові особистості, до зміни 

життєвої ситуації у бік бажаного успіху конкретними діями суб’єкта. Особистість 

визначає цінність результату діяльності відповідно до системи цінностей, 

усвідомлення мети і змісту діяльності, які впливають на її мотивацію. Механізм 

впливу смисложиттєвих орієнтацій особистості на ефективність діяльності може 

складатися в особливостях функціонального взаємозв’язку особистісних цінностей 

як структурних компонентів смисложиттєвих орієнтацій та мотивів і особистісних 

змістів як утворень конкретної діяльності внаслідок чого особистість здійснює 

цілепокладання і визначає зміст власної життєвої стратегії (Н. Мовмига, 

Н. Мілорадова) [254, с. 190-191].  

Останнім компонентом особистісного фокусу особистісного благополуччя є 

рефлексія – інтегральна людська здатність, яка включає в себе стан (аналіз власних 

психічних станів), властивість (спрямованість на усвідомлення власних дій) і процес 

(організацію та регуляцію поведінки та діяльності) (В. Фурман) [381]. Процесуально 

рефлексія являє собою споглядання власного здійснюваного буття шляхом 

спостереження за подією, яка відбувається і переживається, та здійсненим в цій 

події власним вчинком чи діяльністю, а феноменологічно – це акт самоспоглядання 

особистості, що формує самоусвідомлення нею власної індивідуальності – 

унікальної та неповторної своєрідності власного цілісного «Я», яке 

самоактуалізується та самореалізується в проблемно-конфліктних ситуаціях 

життєдіяльності [328, с. 35]. У рефлексії поєднуються пізнавальні і конструктивні 

ставлення до об’єкта рефлексії, і завдяки їй у людини виникає здатність 

відкріплення (переходу) від проблем минулого і прикріплення до майбутнього. 

Завдяки їй людина вивчає, критикує і проектує себе, реконструюючи суб’єктивну 

присутність в будь-якому типі ситуації та організаційних систем, реалізуючи 

установки на відповідність, вдосконалення своєї присутності або ситуаційних умов, 

організаційних рамок, самоусунення з неприйнятних форм перебування (існування) 

і може пізнати, оцінити і побачити перспективу повноти використання власного 

особистісного потенціалу [14]. 
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В особистісний фокус особистісного благополуччя за параметром часової 

локалізації включено позитивність переживань особистості – позитивну 

спрямованість, що проявляється у позитивному мисленні, позитивних емоціях та 

почуттях, переважанні позитивних станів та позитивному ставленні особистості до 

себе та інших людей. Позитивність визначається позитивним ставленням 

особистості до самої себе, що викликає відчуття власної сталої визначеності, 

самототожності і, з одного боку, являється унікальним результатом психічного 

розвитку особистості в процесі соціальної взаємодії з іншими людьми та позитивно 

впливає на інтерпретацію нею власного життєвого досвіду, вибудовування життєвих 

цілей, на відповідну систему очікувань і прогнозів щодо власного майбутнього, а з 

іншого – являється внутрішнім суб’єктивним чинником, який спонукає і скеровує 

їхній розвиток в напрямку творчого саморозвитку і творчої самореалізації власних 

можливостей [137].  

Позитивна спрямованість особистості характеризується відповідними 

емоційними переживаннями. Позитивні емоції мають властивість діяти автономно, і 

обумовлені очікуванням позитивного результату діяльності чи життєдіяльності 

(Т. Титаренко, К. Черемних, О. Кляпець) [150, с. 69]. Атмосфера позитивних 

взаємин, поваги, самодостатності, прийняття себе та інших, довіри до себе та інших 

людей сприяють переживанню позитивних психоемоційних станів, внутрішньої 

узгодженості, самототожності, позитивності власного досвіду, гармонійності, 

задоволеності життям, а, отже, і особистісного благополуччя. Позитивність «Я-

існування» особистості полягає в тому, що суб’єктивне ставлення її до самої себе є 

похідним утворенням реальних життєвих відносин та обставин, що складаються між 

її індивідуальними властивостями і об’єктивно існуючими потребами, мотивами, 

цінностями в контексті діяльності (К. Карпінський, А. Колишко) [181, с. 10]. 

В професійний фокус особистісного благополуччя включено три фокусування 

при переживанні особистісного благополуччя в професійному середовищі: 

професійна ідентичність, професійне самоставлення та професійна 

самодетермінація, які виявляються у професійному самоздійсненні в часі: в 

минулому – як задоволеність минулою професійною діяльністю, кар’єрою, 
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досягненнями тощо, в теперішньому – як задоволеність поточною професійною 

діяльністю та в майбутньому – як наявність перспектив стосовно професійного 

майбутнього. Аналізуючи і оцінюючи власне життя, особистість зазвичай здійснює 

порівняння у двох векторах: порівняння себе та власних досягнень з іншими людьми 

та певними нормами (стандартами) життя в конкретному соціальному середовищі та 

порівняння себе й власних здобутків у часовому проміжку (у теперішньому 

порівняно з минулим з перспективою на майбутнє). Якщо людина, здійснюючи ці 

порівняння, оцінює зміни (зрушення, надбання, події, досвід тощо) як здебільшого 

позитивні, це може свідчити про переживання нею особистісного благополуччя.  

С. Хутка і К. Нагорняк зазначають, що особистісне благополуччя є 

інтегральною характеристикою життя людини, оскільки володіє механізмами 

перетікання [390], коли професійна діяльність впливає на особистісний розвиток, 

сімейні стосунки, соціальний статус і життя в цілому, сприяє гармонізації усіх 

аспектів життя людини), сегментації (збалансуванні різних сфер життєдіяльності, 

наприклад, наявність добре оплачуваної роботи дає достатній дохід для створення 

сім’ї та сімейного життя, проведення дозвілля, заняття хобі) та компенсації (коли, 

наприклад, професійна реалізація дає людині можливість отримати задоволення від 

роботи та оточуючого середовища при відсутності шлюбного партнера або 

неможливості мати дітей тощо). Сферичне зображення професійного фокусу в 

фокусовано-холістичній моделі особистісного благополуччя графічно представлено 

на рисунку 3.4. 
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Рис. 3.4 Сферичне зображення професійного фокусу в фокусовано-холістичній 

моделі особистісного благополуччя 

Переживання особистісного благополуччя обумовлюються особливостями 

їхньої професійної діяльності, що виявляються у їхньому суб’єктному оцінковому 

ставленні безпосередньо до самої діяльності, її значущості та до самих себе як 

професіоналів, виконавців службових обов’язків, що відображається у їхньому 

ставленні до роботи, задоволеності працею, баченні майбутніх перспектив у 

професійній діяльності та житті в цілому. У зв’язку із вище зазначеним у 

професійний фокус особистісного благополуччя за параметром життєвого 

середовища включено професійну ідентичність, професійне самоставлення та 

професійну самодетермінацію.  

Професійна ідентичність являється основою професійного становлення та 

розвитку особистості і передбачає прийняття цілей, переконань, оцінок та правил 

поведінки, прийнятих членами професійної групи, що дає їй усвідомлення того, як 

вона ідентифікує себе у професії, сприяє вибору стилю та способів здійснення 

професійної діяльності, досягненню життєво важливих цілей та актуалізованих 

потреб, які можуть бути задоволені завдяки професії (П. Гапонюк) [108]. 

Професійна ідентифікація розкриває особливості перспективи життя особистості, 

оскільки визначає її актуальний рівень задоволеності професією та особливості 

розгортання професійного потенціалу в майбутньому (К. Черемних) [395].  

Професійне самоставлення базується на професійній ідентифікації і сприяє 

професійному самовизначенню – смисловому професійному утворенню, що являє 

собою ставлення особистості до себе як професіонала, який володіє професійним 
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ціннісно-смисловим наповненням професійно значущими знаннями, вміннями та 

навичками, які сприяють досягненню професійних цілей, виконанню завдань, 

визначають професійну спрямованість та розвиток. Воно передбачає самостійне й 

усвідомлене знаходження сенсу праці і всієї діяльності в конкретній ситуації 

(О. Васильєва) [48] та професійну самотрансценденцію – розширення професійних 

можливостей, знаходження соціально значущих смислів професійної діяльності, що 

сприяє самоактуалізації (є критерієм оцінки благополуччя особистості за А. Маслоу 

та К. Ріфф [246; 629]) і дає можливість для переживання професійної здійсненності, 

і, як наслідок, переживання повноцінності, позитивності, насиченості власного 

життя та, як наслідок, особистісного благополуччя. Протягом усього професійного 

життя особистості відбувається продовження, поглиблення, уточнення професійного 

самовизначення завдяки співвіднесенню з досвідом минулого [245].  

Професійне самовизначення проявляється через професійне самоставлення, 

що являється динамічною системою смислових структур і процесів, які орієнтують 

особистість в індивідуальних зв’язках між її індивідуальними властивостями і 

процесами реалізації професійних мотивів і цінностей, регулюють професійну 

поведінку, діяльність, спілкування та кар’єрне зростання, на основі яких 

відбувається переживання професійної здійсненності та здійснюються самооцінні 

судження про себе як суб’єкта праці (К. Карпінський) [181, с. 39]. Воно 

представлено у свідомості як переживання особистісного смислу «Я» і сприяє 

саморозвитку особистості, розкриттю та розширенню власних можливостей, 

зростанню самоповаги, самоінтересу, задоволеності собою в професійній діяльності, 

що сприяє розвитку психоемоційної стійкості, почуттю власної гідності, гордості за 

себе та свою професію (П. Гапонюк) [108].  

Задоволення потреби в оцінці, повазі породжує в особистості почуття 

впевненості в собі, почуття власної значущості, сили, адекватності, почуття, що вона 

корисна і потрібна в цьому світі (А. Маслоу) [246], а значить можна говорити і про 

переживання нею особистісного благополуччя не тільки в професійній сфері 

життєдіяльності, а в житті в цілому. 



177 

 

У професійний фокус особистісного благополуччя включено професійну 

самодетермінацію, що визначає професійну компетентність, автономію, 

приналежність та професійне зростання особистості. Ці компоненти детермінуються 

особливостями управління професійною мотивацією, що визначає професійну 

поведінку, продуктивність та ефективність праці. Управління професійною 

мотивацією розкриває можливості особистості мобілізувати усі наявні у неї ресурси, 

необхідні для самоконтролю та самоефективності при досягненні професійних 

цілей. Співвідносячи рівень власних професійних досягнень із досягненнями колег, 

особистість має можливість оцінити власну самоефективність у професійній 

діяльності та винести судження щодо наявності благополуччя у зазначеному 

контексті.  

Управління професійною мотивацією передбачає співставлення значущості 

професійних мотивів і співвіднесення їх із особистісними цілями та намірами, 

смислами, активізацію зусиль, волі, інтелектуальних й інших здібностей та 

поведінки у напрямку прийняття професійних рішень (самодетермінації в 

професійній поведінці), що призводить до зростання самооцінки особистості, до 

сприйняття нею себе як компетентного фахівця, що уможливлює і переживання 

власного благополуччя. 

Професійна компетентність особистості визначає здатність вирішувати 

професійні проблеми й типові професійні завдання з використанням знань, 

професійного й життєвого досвіду, цінностей та нахилів (Н. Болюбаш) [38]. Вона 

включає знання, уміння, навички, а також способи їх реалізації в діяльності, 

спілкуванні й саморозвитку, виражається в успішному вирішенні професійних 

завдань, продуктивному здійсненні професійної діяльності, актуалізації власних 

особистісних та професійних ресурсів (О. Кощук)[203]; характеризує міру 

включення особистості в активну діяльність, здатність ефективно розв’язувати 

конкретну професійну ситуацію, і може проявлятися лише в органічній єдності з 

інтересами, потребами та цінностями (Н. Найдьонова) [258].  

Отже, професійна компетентність являється індивідуальною характеристикою 

ступеню відповідності вимогам професії, а також психічним станом, що дозволяє 
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діяти самостійно та відповідально керувати можливостями та уміннями виконувати 

визначені професійні функції (О. Маркова) [245], що уможливлює переживання 

особистісного благополуччя. 

Професійна поведінка особистості ґрунтується на її потребі бути 

компетентною та самодетермінованою при взаємодії з середовищем та іншими 

людьми. Вона базується на властивостях нервової системи, існує постійно і мотивує 

поведінку та думки до того часу, поки не переривається базовими намірами або 

емоційними реакціями, що сприяють пошуку та вирішенню професійних задач 

оптимальних для рівня розвитку професійних здібностей, що і визначає можливі 

контексти переживання особистісного благополуччя (Е. Десі). Так, дослідження, 

проведені Е. Десі, Р. Райаном та ін., показали, що внутрішньо мотивовані 

особистості характеризуються високим рівнем зацікавленості (інтересу), 

насиченістю та різноманіттям переживань, впевненістю, що, у свою чергу, 

проявляється у підвищенні їхньої ефективності, наполегливості та творчості, а 

також підвищенні життєвої енергії та загального благополуччя [483]. Р. Райан і 

Е. Десі виявили, що регулювання власної мотивації сприяє зростанню поведінкової 

ефективності, вольової наполегливості, суб’єктивному благополуччю та кращій 

асиміляції особистості в різні соціальні групи, а також те, що посиленню мотивації 

до діяльності сприяє наявність усвідомлюваних працівником можливостей для 

самореалізації, оскільки вони дозволяють відчувати більшу автономію [624]. Окрім 

того, як зазначають М. Чіксентміхайї і К. Ратунде, мотивація характеризується 

природною здатністю до засвоєння нового знання, спонтанного інтересу та 

дослідження, є важливою для когнітивного та соціального розвитку індивіда та 

являється основним джерелом його насолоди і життєвої сили протягом усього життя 

[478].  

П. Баард, Е. Десі і Р. Райан виявили, що на переживання особистісного 

благополуччя впливає досвід працівників у задоволенні потреб в автономії – 

вільному виборі та організації професійного життя, внутрішньому прийнятті та 

взаємодії з мотивами професійної діяльності, що відображає відчуття бажання та 

самоствердження в своїй поведінці, в компетентності – як досвід та здатність для 
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вираження або розвитку своїх можливостей та спорідненості – почутті 

приналежності й зв’язку зі значущими особами, групою або культурою та 

позитивних відносин в колективі на робочому місці, що сприяють їхньому 

благополуччю на роботі [445].  

Ознаками особистісного благополуччя, які з’являються внаслідок управління 

особистістю власною мотивацією, є наявність можливостей задоволення актуальних 

потреб, узгодження професійної діяльності з її світоглядом, цінностям, намірами, 

інтересами, зростання самооцінки та самоповаги, власної значущості тощо, що 

сприяє формуванню бачення перспектив власного майбутнього; визнання його 

професійних досягнень іншими людьми, повага, професійне кар’єрне зростання, і, 

як наслідок, – переживання здійсненності власного життя, усвідомлення його 

продуктивності, значущості, потрібності, задоволеності ним.  

Отже, інтегральним показником професійного фокусу особистісного 

благополуччя є переживання професійної здійсненності (самоздійснення), 

самореалізації, затребуваності.  

Професійне самоздійснення являється проекцією життєвих домагань у 

професійне життя, які визначають спосіб моделювання майбутнього, вектори 

самоздійснення, досягнення життєвого успіху та переживання суб’єктивного 

благополуччя у професійній та особистій сферах (Т. Титаренко) [150, с. 6-32], а 

також результатом відповідності професійного життя загальним векторам життєвого 

шляху (життєвим цілям, цінностям, смислам) (К. Черемних) [395]. Воно дає 

можливість оцінити особистості особливості власного благополуччя завдяки 

задоволеності професійною реалізацією, набуттю професійної компетентності, 

наявності результатів професійної діяльності, приналежності до професійної групи 

та власного авторитету в ній, ставленню з боку керівництва та колег. 

Організаційний фокус особистісного благополуччя визначає не лише 

безпосередньо психологічні особливості середовища організації, в якій особистість 

здійснює професійну діяльність, а й особливості впливу організаційного середовища 

на різні аспекти її життєдіяльності (особливості ставлення до інших людей, 

стосунків та взаємодії з ними, відповідальність, життєві перспективи, особливості 



180 

 

організації позаробочого життя тощо). Зрозуміло, що для якісного та ефективного 

виконання професійних обов’язків працівник повинен працювати в підтримуючому, 

життєстверджуючому, низькостресовому організаційному середовищі.  

Працівники, які працюють в організаціях, де переважають стресові ситуації, 

мають більше прогулів (лікарняних, запізнень), знижується їхня продуктивність 

праці (Д. Корбетт) [472], виникають погані відносини з іншими працівниками, 

зникає бажання інтегруватися у діяльність та середовище організації, знижується 

моральний дух (І. Фулмер, Б. Герхар, К. Скотт) [511].  

Організаційний фокус особистісного благополуччя містить організаційну 

культуру як сукупність традицій, цінностей, установок, відносин між працівниками, 

способів виконання роботи, які зумовлюють досягнення організаційних цілей. Окрім 

того, корпоративна організаційна культура ґрунтується на важливих для організації 

положеннях, думках, позиціях, які приймаються працівниками, можуть переходити 

в організаційні цінності, правила, догми, що скеровують їхню поведінку та 

діяльність (М. Бояркін та ін.) [298, с. 30]. Вона визначається особливостями 

спрямованості діяльності організації, її суспільного призначення, особливостями 

соціальних зобов’язань, кадрової політики; уявленнями управлінського персоналу та 

виконавців про довгострокові цілі та способи її досягнення; усвідомленням 

можливостей наявних ресурсів стосовно очікуваних результатів діяльності, а також 

особливостями структурного впорядкування, лідерства та керівництва, критеріїв 

стимулювання та успішності, особливостями взаємовідносин.  

Відносини між людьми, ставлення до працівників з боку керівництва та колег 

являються умовою становлення внутрішніх структур самоставлення, розвитку та 

самоактуалізації особистості (М. Бояркін та ін.) ін.) [298, с. 33]. Дії, реакції та 

переживання особистості визначають ступінь інтересу, вираженості емоцій, 

напруги, бажань та потреб (В. М’ясищев) [257, с. 21], а також зміст, який вкладає у 

власні дії та вчинки працівник та обирає засоби, способи та умови досягнення цілей 

професійної діяльності.  

Спотворені неадекватні стосунки в організації являються причиною утруднень 

в професійній діяльності та життєдіяльності загалом не тільки працівника, а й 
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організації, що детермінує особистісне неблагополуччя. Адекватні відносини та 

ставлення сприяють більш точному розумінню світу, інших людей себе, дають 

можливість отримати емоційний відгук, усвідомити власні потреби та можливості, 

що у подальшому проявляється у вчинках, діях, ціннісному ставленні до інших 

людей и самих себе, власної роботи. Вони сприяють актуалізації відносин, 

самоактуалізації, розкриттю власних можливостей та здібностей, прагненню до 

розвитку тощо (М. Бояркін та ін.) [298, с. 34-35] та формують поле взаємодій, які 

сприяють переживанню задоволення від процесу виконуваної роботи та праці 

загалом.  

Сферичне зображення організаційного фокусу в фокусовано-холістичній моделі 

особистісного благополуччя у графічному вигляді представлено на рисунку 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Сферичне зображення організаційного фокусу в фокусовано-холістичній 

моделі особистісного благополуччя 
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Отже, організаційний фокус особистісного благополуччя складається з 

організаційної культури, стратегічної спрямованості організації, відносин та 

стосунків між працівниками та з керівництвом, успішності та задоволеності 

відносинами та стосунками з колегами та керівництвом, змістом роботи, умовами 

праці та досягненнями.  

У табличній формі фокусовано-холістична модель особистісного 

благополуччя представлена у таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 

Фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя 

Параметри 

Фокусування особистісного благополуччя  

Особистісний 

(внутрішньопсихологічний) фокус  

Професійний 

фокус  

Організаційний 

фокус  

«Психологічне 

поле» 

життєвого 

середовища 

Життєві домагання (цілесмислові та 

ціннісні орієнтації, актуалізовані 

потреби)  

Життєві досягнення (успіх, 

можливість (доступність) задоволення 

актуалізованих потреб, задоволеність 

життям, досягнення бажаних цілей, 

володіння цінностями) 

Рефлексивна оцінка (споглядання 

власного здійснюваного буття завдяки 

здійсненими вчинками чи діяльністю) 

Професійна 

ідентичність 

Професійне 

самоставлення 

Професійна 

самодемермінація 

(компетентність, 

автономія, 

приналежність, 

зростання) 

Організаційна 

культура 

Стратегічна 

спрямованість 

організації 

Позитивні 

стосунки в 

організації (між 

працівниками та 

з керівництвом) 

«Психологічне 

поле» часу 

Позитивність оцінювання (переживання і сприйняття) минулого досвіду життя 

Позитивність переживання актуального стану (теперішнього переживання «Я-

існування», усвідомлення реальності та здійсненності життєвих досягнень, 

позитивність мислення, почуття та стани, ставлення до себе та інших людей, 

професійного самоздійснення, успішність, задоволеність стосунками з 

колегами та керівництвом, змістом роботи, умовами праці та досягненнями) 

Позитивний образ «Я-майбутнє» (позитивність переживань стосовно «Я-

існування» в майбутньому, усвідомлення можливостей здійсненності життєвих 

домагань, життєва перспектива, надія, професійні перспективи та перспективи 

розвитку організації) 

 

За параметром «психологічного поля» часу у фокусовано-холістичну модель 

особистісного благополуччя включено позитивність переживання і сприйняття 

досвіду життя в минулому, позитивність теперішнього переживання «Я-існування», 

усвідомлення реальності та здійсненності життєвих досягнень, позитивність 

переживань стосовно «Я-існування» в майбутньому, усвідомлення можливостей 

здійсненності життєвих домагань, життєву перспективу та надію. У психологічному 

часі досвід завжди пов’язаний з минулим особистості, з тим що нею вже прожито і 

накопичено як наслідок її життєвої активності у різних сферах життєдіяльності, 

пізнання, творчості, подолання перешкод. Від досвіду минулого можна 

відштовхуватися у теперішньому часі і враховувати його у планах на майбутнє. 

Досвід минулого, який дає можливість переживати особистості власне 

благополуччя, усвідомлюється нею як те, що реально відбулось, залишилось у 

матеріальних, соціальних та психологічних наслідках діяльності, пам’яті, емоційних 
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спогадах, переживаннях, що полегшує подальше життєствердження, сприяє 

запобіганню помилок, збагачує їхній духовний світ, сприяє подоланню труднощів. 

При активній життєвій позиції, внутрішній готовності боротися і перемагати 

всупереч складним обставинам, випробування збагачують особистість позитивним 

досвідом минулого, який суб’єктивно сприймається і оцінюється як позитивний 

чинник зростання, зрілості, ціннісних надбань. Таке минуле дає особистості 

відчуття самоцінності і стає плідним підґрунтям для соціальної позиції «тут і 

тепер», а також високого рівня домагань у плануванні майбутнього.  

Позитивність теперішнього переживання «Я-існування», усвідомлення 

реальності та здійсненності життєвих досягнень передбачає проживання поточних 

миттєвостей з позиції їхньої якісної оцінки відносно відповідальних виборів, думок, 

почуттів, емоцій та вчинків, що дає можливість особистості переживати 

благополуччя у контексті «я є», «я включений у власне життя і керую ним», «моє 

життя мені подобається», «мені добре» тощо. Позитивність переживань стосовно 

«Я-існування» в майбутньому відбувається у контексті очікувань, мрій, планів, 

проектів, прогнозів. У суб’єктному майбутньому відбивається цілеспрямованість і 

особистісна спрямованість людини, її надії, прагнення як віртуальний вимір 

внутрішнього світу, що відбиває індивідуальний образ світу і власне місце в ньому.  

Цілеспрямованість, рівень життєвих домагань, потреба у досягненні 

успішності певним чином формуються минулим сім’ї та предків, досвідом рівня їх 

життя, професійною спрямованістю та успішністю, рівнем освіченості та культури 

(Л. Лєпіхова) [150, с. 161]. Позитивність минулого, теперішнього та майбутнього 

може також бути і джерелом відновлення, зростання та розвитку життєвих сил 

особистості для подолання життєвих труднощів, може посилювати суб’єктивне 

переживання та оцінювання особистістю рівня власного благополуччя на основі 

внутрішніх самовідчуттів. 

Таким чином, фокусовано-холістична модель особистісного благополуччя 

складається з трьох фокусів: особистісного, професійного та організаційного, 

виокремлення яких дає можливість розглядати благополуччя в контексті 

холістичного (цілісного) ставлення особистості до власного життєвого шляху з 
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фокусуванням на: минуле (через позитивне оцінювання досвіду), теперішнє (через 

позитивне переживання актуального стану) і майбутнє (через позитивний образ «Я-

майбутнє») життя. 

 

 

3.4 Організація та інструментарій емпіричного дослідження особистісного 

благополуччя 

 

Емпіричне дослідження особистісного благополуччя складається з наступних 

етапів: 

1. Виявлення особистісних, професійних та організаційних особливостей 

особистісного благополуччя. 

2. Виявлення структурних компонентів особистісного благополуччя. 

3. Проведення порівняльного аналізу гендерних, вікових особливостей та 

особливостей переживання особистісного благополуччя в залежності від вислуги 

років (стажу роботи), службового статусу та наявності досвіду приватної 

професійної практики фахівцями різних професійних спільнот. 

4. Виявлення типологічних особливостей особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України. 

Загалом в емпіричному дослідженні прийняли участь 431 особа, з них:  

1) 349 військовослужбовців-прикордонників, які здійснюють професійну 

діяльність з охорони державного кордону, з них: 302 прикордонники 

(експериментальна вибірка), які прийняли участь у дослідженні особистісних, 

професійних та організаційних фокусів, виявленні структурних компонентів, 

гендерних, вікових особливостей та особливостей особистісного благополуччя в 

залежності від вислуги років та службового статусу, рівнів та типів особистісного 

благополуччя, з них: 203 особи – військовослужбовці старшинського, сержантського 

та рядового складу, слухачі курсів перекваліфікації (з них 183 особи – чоловіки, 20 

осіб – жінки), 99 осіб – військовослужбовці офіцерського складу, слухачі 

факультету підготовки керівних кадрів (чоловіки), а також 27 осіб – 
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військовослужбовці офіцерського складу, слухачі факультету підготовки керівних 

кадрів, здобувачі вищої освіти на другому магістерському рівні освітнього ступеня 

магістра та оперативно-тактичного рівня вищої військової спеціальної освіти та 20 

осіб – військовослужбовці старшинського та сержантського складу, слухачі центру 

підготовки офіцерського складу курсів з підготовки офіцерів, які плануються до 

вибуття в зону проведення бойових дій, які прийняли участь у формувальному 

експерименті, віком від 23 до 55 років, з вислугою від 1 до 26 років. У вибірці 

представлено респондентів з усіх регіональних управлінь ДПС України. Для 

проведення емпіричного дослідження вибірку досліджуваних здійснено за ознакою 

змісту виконуваних функцій. Так, у дослідженні прийняв участь персонал, який 

виконує основні (правоохоронні чи військові) функції з питань охорони та захисту 

державного кордону. У дослідженні не приймав участь цивільний персонал 

(цивільні працівники) ДПС України, до якого відносяться цивільні особи, які не 

перебувають на військовій службі (допоміжний (технічний, обслуговуючий) 

персонал, фахівці (спеціалісти) та представники адміністративної влади, на яких 

покладено виконання чітко визначених службових завдань, функцій та обов’язків, 

які мають переважно забезпечувальний характер).  

Загальну характеристику експериментальної вибірки представлено в 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Загальна характеристика експериментальної вибірки прикордонників 

Характеристика Вибірка 
Кількість, осіб Відсоток від усієї вибірки,% 

Всього – 302 особи 100,00 % 

1 2 3 4 

Вік (роки) 

23-25 24 7,94 

26-30 82 27,15 

31-35 94 31,13 

36-40 62 20,53 

Вік (роки) 
41-50 29 9,60 

старше 50 років 11 3,65 

Стать 
чоловіки 282 93,38 

жінки 20 6,62 

Вислуга років  

0-5 років 50 16,56 

6-10 років 96 31,79 

11-20 років 124 41,06 

21-30 років 32 10,59 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 

Вислуга років  більше 30 років - - 

Службовий 

статус 

офіцери 99 32,78 
військовослужбовці 
старшинського та 
сержантського 
складу  

203 67,22 

 

2) 82 особи – психологи, соціальні працівники та соціальні педагоги Київської, 

Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської та Хмельницької областей, з них: 

65 жінок та 17 чоловіків, 34 особи, які мають досвід приватної професійної 

практики, та 48 осіб, які не мають досвіду приватної професійної практики, віком 

23-68 років, зі стажем роботи 1-49 років (контрольна вибірка). Загальну 

характеристику контрольної вибірки представлено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Загальна характеристика контрольної вибірки психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів 

Характеристика Вибірка 
Кількість, осіб Відсоток від усієї вибірки, % 

Всього – 82 особи 100,00 % 

Вік (роки) 

23-25 5 6,10 

26-30 8 9,76 

31-35 17 20,73 

36-40 14 17,07 

41-50 25 30,49 

старше 50 років 13 15,85 

Стать 
чоловіки 17 20,73 

жінки 65 79,27 

Стаж  

0-5 років 15 18,29 

6-10 років 10 12,20 

11-20 років 26 31,71 

21-30 років 19 23,17 

більше 30 років 12 14,63 

Наявність дос-

віду приватної 

практики 

досвід наявний 34 41,46 

досвід відсутній 
48 58,54 

Професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України обумовлена 

соціальними, соціально-психологічними, професійними та організаційними 

чинниками і спрямована на досягнення суспільно важливої цілі – забезпечення 

безпеки особистості, суспільства та держави. Професійна діяльність психологів, 



189 

 

соціальних працівників та соціальних педагогів, також спрямована на суспільно 

значущу мету: надання соціально-психолого-педагогічної допомоги та забезпечення 

повноцінного функціонування особистості клієнта. Проте, чинники її здійснення 

значно вирізняються від чинників професійної (службової) діяльності 

прикордонників.  

Професійна діяльність психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів не є суворо керованою та регламентованою і характеризується 

професійною мобільністю, яка відкриває можливості професійної та особистісної 

самореалізації у будь-якій сфері соціально-економічної та соціокультурної 

діяльності, а також варіативністю та демократичністю [1; 115]. Ці професії дають 

простір фахівцям для управління власним професійним становленням, активізації 

професійної самосвідомості, саморозвитку, самомотивації, самоосвіти, для пошуку 

напрямків та сфер здійснення практичної діяльності, зазвичай не однієї, а декількох, 

можливості для творчого підходу до практичних дій тощо. Основними формами 

приватної практики психолога є психологічний моніторинг, психологічна трудова 

орієнтація, відбір, підбір, адаптування, психодіагностика, психопрофілактика, 

психотерапія, психокорекція, психотренінг, психодрама, рольові психологічні ігри, 

психологічна реабілітація, психологічне консультування, психологічна експертиза 

[201]. Приватна практика соціального працівника спрямована на надання 

соціальних, правових та інших послуг індивідам, сім’ям, групам, громадам і 

суспільству з метою поліпшення якості життя та функціонування соціуму, 

повернення особистості до повноцінного самостійного активного життя [261]. 

Напрямами приватної практики соціальних педагогів можуть бути виявлення 

причин деформації в розвитку клієнта, пошук засобів і способів їх усунення, зміни 

середовища в інтересах клієнтів, а також розробка методик соціально-педагогічного 

процесу, який сприятиме їхньому оптимальному розвитку [415].  

Виокремлення контрольної та експериментальної вибірок досліджуваних 

здійснено за ознакою нормованості змісту та структури професійної діяльності з 

метою проведення порівняльного аналізу гендерних, вікових особливостей та 

особливостей переживання особистісного благополуччя в залежності від стажу 
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роботи (вислуги років), службового статусу та наявності досвіду приватної 

професійної практики фахівцями різних професійних спільнот за допомогою 

авторського скринінг-опитувальника особистісного благополуччя.  

Для виявлення гендерних, вікових особливостей та особливостей переживання 

особистісного благополуччя в залежності від вислуги років (стажу роботи), 

службового статусу та наявності досвіду приватної професійної практики фахівцями 

різних професійних спільнот використано методи аналізу математико-статистичних 

даних: розрахунки одновибіркового критерію Колмогорова-Смірнова для 

визначення нормальності розподілу даних, середнього арифметичного та 

стандартного відхилення для визначення міри центральної тенденції та мінливості 

досліджуваних показників, U-критерію Манна-Уітні та Н-критерію Краскала-

Уоллеса для виявлення відмінностей у досліджуваних показниках особистісного 

благополуччя та коефіцієнту кореляції Спірмена для виявлення в залежності від 

групуючих ознак.  

Нормальність розподілу показників особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах оцінювалася за одновибірковим критерієм 

Колмогорова-Смірнова (табл. 3.4, 3.5 та Додаток Ж). 

Таблиця 3.4 

Результати розрахунків одновибіркового критерію Колмогорова-Смірнова для 

контрольної вибірки 
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N 82 82 82 82 82 82 82 

Нормальні 

параметри
a,,b

 

Середнє 62,21 44,83 43,59 57,10 64,04 53,72 324,39 

Стандартне 

відхилення 
12,236 8,428 9,181 12,887 10,131 10,090 53,926 

Різниці 

екстремумів 

Модуль 0,148 0,134 0,073 0,132 0,115 0,137 0,097 

Позитивні 0,090 0,069 0,073 0,056 0,064 0,063 0,053 

Від’ємні -0,148 -0,134 -0,064 -0,132 -0,115 -0,137 -0,097 

Статистика Z 
Колмогорова-Смірнова 

1,338 1,210 0,660 1,199 1,042 1,238 0,881 
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Асимптоматична 
значущість (двостороння) 

0,056 0,107 0,776 0,113 0,228 0,093 0,420 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 

Значення одновибіркового критерію Колмогорова-Смірнова за всіма 

показниками особистісного благополуччя отримано на рівнях асимптоматичної 

значущості значення більше 0,05, що свідчить про відсутність суттєвих відмінностей 

розподілу усіх показників особистісного благополуччя від нормального розподілу 

даних в контрольній вибірці. Значення одновибіркового критерію Колмогорова-

Смірнова за всіма показниками особистісного благополуччя, окрім показників 

особистісної здійсненності життя та особистісної самоефективності, отримано на 

рівнях асимптоматичної значущості значення більше 0,05, що свідчить про 

відсутність суттєвих відмінностей розподілу цих показників особистісного 

благополуччя від нормального розподілу даних в експериментальній вибірці. 

Таблиця 3.5 

Результати розрахунків одновибіркового критерію Колмогорова-Смірнова для 

експериментальної вибірки  
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N 302 302 302 302 302 302 302 

Нормальні 

параметри
a,,b

 

Середнє 66,20 59,04 41,64 43,06 64,54 56,86 331,12 

Стандартне відхилення 10,400 8,487 9,980 9,647 8,761 8,015 34,007 

Різниці 

екстремумів 

Модуль 0,131 0,147 0,140 0,157 0,121 0,059 0,053 

Позитивні 0,110 0,111 0,110 0,121 0,058 0,059 0,053 

Від’ємні -0,131 -0,147 -0,140 -0,157 -0,121 -0,050 -0,051 

Статистика Z Колмогорова-Смірнова 2,272 2,553 2,431 2,732 2,106 1,033 0,924 

Асимптоматична значущість 

(двостороння) 
0,022 0,048 0,063 0,121 0,175 0,236 0,361 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Показники особистісної здійсненності життя (при p=0,022) та особистісної 

самоефективності (при p=0,048) мають лівосторонній асиметричний розподіл, що 

може бути пов’язано високими рівнями цих показників і офіцерів-прикордонників, 

порівняно з прикордонниками старшинського та сержантського складу. 

В емпіричному дослідженні було використано наступний психодіагностичний 

інструментарій: 

1. Для виявлення особистісних особливостей особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України: тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, шкала 

екзистенції А. Ленгле й К. Орглер, ціннісно-орієнтована система методик 

О. Фанталової (методика діагностики рівня співвідношення «цінності» та 

«доступності» в різних життєвих сферах, методика «Сім станів», шкала оцінки 

дискомфорту та методика «Вільний вибір цінностей»), методика діагностики рівня 

розвитку рефлексивності А. Карпова і В. Пономарьової, опитувальник часової 

перспективи Ф. Зімбардо, шкала суб’єктивного благополуччя Г. Перуе-Баду в 

адаптації М. Соколової. 

2. Для виявлення професійних особливостей особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України: методика вивчення мотивації професійної кар’єри 

Е. Шейна, тест «Мотиваційний профіль» Ш. Річі і П. Мартіна, методика вивчення 

професійної ідентичності Л. Шнайдер, методика «Професійне самоставлення 

особистості» К. Карпінського, методика «Професійна затребуваність особистості» 

О. Харитонової, методика оцінки професійного благополуччя К. Рут. 

3. Для виявлення організаційних особливостей особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України: методика діагностики організаційної культури 

К. Камерона і Р. Куінна, анкета оцінки сприятливості організаційної культури 

А. Пригожина, опитувальник задоволеності роботою П. Спектора, опитувальник 

«Інтегральна задоволеність працею» А. Барташева. 

Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва є адаптованою версією тесту 

«Ціль в житті» Дж. Крамбо і Л. Махоліка, яка була розроблена на основі теорії 

прагнення до смислу і логотерапії В. Франкла, відповідно до якої автори визначають 

ціль в житті як переживання індивідом онтологічної значущості життя. Тест 
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складається з 20 тверджень, які потрібно оцінити за симетричною шкалою і містить 

п’ять субшкал, які відображають три конкретні смисложиттєві орієнтації: цілі в 

житті, процес життя або інтерес, емоційна насиченість життя та результативність 

життя або задоволеність самореалізацією, а також локус контролю-Я та локус 

контролю життя. Окрім того, за цим тестом визначається загальний показник 

осмисленості життя [219]. 

Шкала екзистенції А. Ленгле і К. Орглер – це методика для діагностики 

свідомості життя, за допомогою якої вимірюється екзистенціальна здійсненність, 

яку суб’єктивно переживає особистість, і яка являється невіддільною від 

персональних переконань і установок особистості. «Ступінь» або «рівень» 

екзистенціальної здійсненності показує рівень суб’єктивної оцінки осмисленості 

особистістю власного життя, її внутрішню особистісну узгодженість та 

відповідність їй рішень і вчинків. Опитувальник дає можливість оцінити особистості 

себе і своє сьогоднішнє життя з різних аспектів, і містить наступні шкали: 

самодистанціювання, самотрансценденція, свобода та відповідальність. За цим 

тестом визначаються також: показник «персональність», який описує ступінь 

розкриття Буття: наскільки людина відкрито сприймає світ і себе саму між 

полюсами: розкриття Буття і доступність, відкритість і закритість; а також 

когнітивну і емоційну доступність особистості для себе і для світу; показник 

«екзистенційність», що вимірює здатність включатися в життя між полюсами: 

рішуча включеність і нерішуче, утруднене життя; здатність орієнтуватися в цьому 

світі, приймати рішення і відповідально втілювати їх в життя та показник 

«екзистенційна здійсненість життя» як загальний показник, який вимірює 

екзистенційну наповненість смислом життя, що відчувається як «повнота життя», як 

«справжнє» життя, як самоздійснення і як глибоке щастя [205]. 

Ціннісно-орієнтована система методик О. Фанталової являє собою комплекс 

методик, спрямованих у взаємодії на виявлення домінуючих цінностей і конфліктів 

особистості, а також способів їх емоційної переробки, що відображає глибоку 

індивідуальність і специфічність функціонування психологічних захистів. Вона 

складається з чотирьох методик: методики діагностики рівня співвідношення 



194 

 

«цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах, методики «Сім станів», 

шкали оцінки дискомфорту та методики «Вільний вибір цінностей»). Методика 

діагностики рівня співвідношення «цінності» та «доступності» в різних життєвих 

сферах призначена для виявлення особливостей детермінант мотиваційно-

особистісної сфери цінностей особистості та їхньої доступності, які поступово 

змінюються в процесі діяльності в залежності від життєвих обставин між двома 

площинами «свідомості»: між площиною, що вміщає в себе усвідомлення провідних 

життєвих цінностей, особистісних задумів, далеких життєвих цілей, і площиною 

всього того, що являється безпосередньо доступним, пов’язаним із здійсненням 

конкретних, легко досяжних цілей, які перебувають в «найближчому 

психологічному полі», в зоні «легкої досяжності». У методиці стосовно конкретної 

життєвої сфери або локальної проблеми співвідношення цих двох площин за своїм 

характером визнається аналогічним співвідношенню таких психологічних 

властивостей, як «Цінність» (Ц) і «Доступність» (Д), які є ключовими у цій 

методиці. Вони не являються полярними характеристиками мотиваційно-

особистісної сфери. Спонукальна сила різних мотивів та виникнення внутрішніх 

конфліктів в певних життєвих сферах залежать від характеру взаємозв’язку 

цінностей та їхньої доступності, що виявляється у узгодженості/неузгодженості, 

інтеграції/дезінтеграції мотиваційно-особистісної сфери і свідчить, з одного боку, 

про ступінь задоволеності/незадоволеності поточною життєвою ситуацією, 

внутрішню конфліктність, блокування основних потреб, а з іншого – про рівень 

самореалізації, внутрішньої ідентичності, інтегрованості гармонії. Інтегральний 

показник методики індекс розбіжності «Цінність-Доступність» в цілому є як 

індикатором блокади ціннісно-смислових утворень мотиваційно-особистісної сфери 

[368]. Методика «Сім станів» призначена для вивчення специфіки емоційної 

регуляції в умовах внутрішніх конфліктів і внутрішніх вакуумів, що виявляються за 

допомогою методики діагностики рівня співвідношення «цінності» та «доступності» 

в різних життєвих сферах. Зіставлення оцінок за всіма сферами, де є внутрішні 

конфлікти та вакууми з оцінками загального стану показує в якій сфері переживання 

найбільшою мірою збігаються з загальним станом, тобто яка сфера в даний момент 
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дає найбільшу емоційну захопленість для досліджуваного. Зіставлення 

середовищних оцінок емоційно-позитивних та емоційно-негативних станів з 

внутрішніми конфліктами та вакуумами розкриває специфіку переживань 

досліджуваним наявних життєвих труднощів і, навпаки, легко досяжних і тому 

малоцінних об’єктів [367; 368]. Шкала оцінки дискомфорту призначена для 

зіставлення об’єктивно встановленого за методикою діагностики рівня 

співвідношення «цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах рівня 

розбіжності між «Цінністю» і «Доступністю» в мотиваційно-особистісній сфері і 

ступеня дискомфорту, що суб’єктивно переживається при цьому. Методика 

«Вільний вибір цінностей» призначена для виявлення «ціннісного ядра» 

особистості, внутрішні конфлікти, вакууми особистості, системи найбільш 

значущих цінностей мотиваційно-особистісної сфери, які впливають на поведінку і 

діяльність [368]. 

Методика діагностики рівня розвитку рефлексивності А. Карпова і 

В. Пономарьової призначена для діагностики індивідуальної міри вираженості 

властивості рефлексивності особистості як психічної властивості, рефлексії як 

процесу та рефлексування як стану, що оцінюється при розрахунку загального 

показника – рівня рефлексивності. Методика діагностики рівня розвитку 

рефлексивності дає можливість виявити спектр індикаторів властивості 

рефлексивності з врахуванням трьох головних видів рефлексії: ситуативної 

(актуальної), ретроспективної та перспективної рефлексії [270].  

Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо в адаптації А. Сирцової, 

О. Соколової, О. Мітіної призначений для діагностики системи відносин особистості 

відповідно до часового континууму. Часова перспектива розглядається як 

неусвідомлене ставлення особистості до часу і як процес, за допомогою якого 

тривалий потік «Я-існування» об’єднується в часові категорії, що допомагає 

впорядкувати життя людини, структурувати його і надати йому сенсу. Ф. Зімбардо з 

колегами виділяють два аспекти ставлення до минулого: негативний досвід 

минулого; і позитивні думки про минуле. Відносно майбутнього виділяється тільки 

один аспект – орієнтація на майбутнє, яка характеризується наявністю цілей і планів 
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на майбутнє, і поведінкою, спрямованою на здійснення цих планів і цілей. 

Основними показниками, які визначаються за цим опитувальником є сприйняття 

негативного минулого, сприйняття позитивного минулого, сприйняття 

гедоністичного теперішнього, сприйняття фаталістичного теперішнього та ступінь 

орієнтації на майбутнє [347].  

Шкала суб’єктивного благополуччя Г. Перуе-Баду в адаптації М. Соколової 

призначена для діагностики оцінок особистості власного емоційного стану, 

соціальної поведінки і деяких фізичних симптомів: напруженості і чутливості 

(суб’єктивного переживання тяжкості виконуваної роботи, необхідності взаємодіяти 

з іншими людьми, потреби в самотності); ознак, що супроводжують основну 

психіатричну симптоматику (порушення сну, суб’єктивно пережитого почуття 

безпредметного занепокоєння, надмірної гостроти реакцій на перешкоди і невдачі, 

переживання посилення неуважності), зміни настрою (погіршення настрою, 

зниження оптимістичного модусу сприйняття); значущості соціального оточення 

(спільного рішення проблем, переживання самотності, відносин з сім’єю і друзями); 

самооцінки здоров’я (переживання стану здоров’я, фізичного стану організму); 

ступеню задоволеності повсякденною діяльністю (переживання нудьги в діяльності, 

настрою вранці, задоволеності повсякденною діяльністю) [339]. 

Методика вивчення мотивації професійної кар’єри Е. Шейна в адаптації 

В. Чікер, В. Винокурової призначена для виявлення ціннісних орієнтацій, 

соціальних установок, інтересів, соціально зумовлених спонукань до діяльності 

особистості. Вона дозволяє виявити особливості таких кар’єрних орієнтацій як 

професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, 

інтеграція стилів життя, підприємництво [398].  

Тест «Мотиваційний профіль» Ш. Річі і П. Мартіна призначений для 

виявлення чинників мотивації, які являються потенційним джерелом задоволеності 

виконуваною роботою, що дозволяє виявити потреби та наміри працівника в 

контексті здійснення ним професійної діяльності. За допомогою тесту визначаються 

такі мотиваційні фактори як: потреба у високій заробітній платі і матеріальній 

винагороді та бажання мати роботу з хорошим переліком пільг і надбавок; потреба в 
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хороших умовах роботи і в комфортному оточенні; потреба в чіткому 

структуруванні роботи, наявності зворотного зв'язку і інформації, що дозволяє 

оцінювати результати роботи, потреба в зниженні невизначеності та встановлення 

правил і директив виконання роботи; потреба в соціальних контактах: спілкуванні з 

широким колом людей, довірі, тісних зв'язках з колегами; потреба формувати і 

підтримувати довгострокові стабільні взаємини, наявність колег по роботі, ступінь 

близькості взаємин, довірливості; потреба у визнанні з боку інших людей, в тому, 

щоб оточуючі цінували заслуги, досягнення і успіхи; потреба ставити для себе 

сміливі складні цілі і досягати їх; потреба у впливовості і владі, прагненні керувати 

іншими; наполегливому прагненні до конкуренції та впливовості; потреба в 

різноманітності, перервах і стимуляції, прагненні уникати рутини (нудьги); потреба 

бути креативним, аналізуючим, думаючим працівником, відкритим для нових ідей; 

потреба в удосконаленні, зростанні і розвитку як особистості; потреба у відчутті 

затребуваності в цікавій суспільно-корисної праці [311]. 

Методика вивчення професійної ідентичності Л. Шнайдер призначена для 

виявлення уявлень особистості про саму себе та власне професійне життя. Методика 

дає можливість виявити статуси ідентичності: передчасну ідентичність (статус 

ідентичності з високим показником авторитарності і низьким показником 

самостійності, коли ідентичність людиною не усвідомлюється, оскільки вона не 

робила незалежних життєвих виборів); дифузну ідентичність (статус ідентичності, 

при якому особистість не має міцних цілей, цінностей і переконань і пробує їх 

активно сформувати), мораторій (статус ідентичності, при якому людина перебуває 

в стані кризи ідентичності й активно намагається вирішити її, випробовуючи різні 

варіанти), досягнуту ідентичність (статус ідентичності, яким володіє людина, що 

сформувала певну сукупність особистісно значущих для неї цілей, цінностей і 

переконань, яка переживає їх як особистісно значущі, що забезпечують їй почуття 

спрямованості і осмисленості життя), псевдоідентичність (стабільне заперечення 

особистістю власної унікальності або, навпаки, її амбітне підкреслення з переходом 

в стереотипію, а також порушення механізмів ідентифікації і відокремлення у бік 
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гіпертрофованості, порушення тимчасової зв’язності життя, ригідність Я-концепції, 

хворобливе неприйняття критики на свою адресу, низька рефлексія) [421]. 

Методика «Професійне самоставлення особистості» К. Карпінського 

призначена для вивчення внутрішньої конфліктності, самоповаги, самоефективності 

та позитивності професійного самоставлення. Методика дає можливість виявити: 

внутрішню конфліктність професійного самоставлення; самоповагу та 

самозвинувачення в професії, індивідуальну вираженість негативної емоційно-

оцінкової модальності професійного самоставлення; самоуправління в професії; 

самооцінку особистісного зростання в професії, загальний вимір професійного 

самоставлення особистості – самоефективність в професії, загальний показник 

позитивності професійного самоставлення, що визначає вираженість глобального, 

внутрішньо недиференційованого почуття особистості «за» або «проти» себе як 

суб'єкта професійної діяльності [181]. 

Методика «Професійна затребуваність особистості» О. Харитонової 

призначена для вивчення ставлення особистості до себе як професіонала та 

здатності реалізувати свій потенціал; сприйняття ставлення інших людей до себе як 

значущого для інших професіонала, а також оцінки професійної діяльності та її 

результатів. Методика дає можливість виявити ступінь задоволеності реалізацією 

професійного потенціалу, що характеризує ставлення особистості до себе як до 

професіонала, який реалізував власний потенціал; приналежність до професійного 

товариства як ставлення особистості до себе як представника професійної спільноти 

і диференційованість оцінки структури праці, відображеної у її свідомості; 

переживання професійної затребуваності, професійної компетентності, особливості 

професійного авторитету, особливості оцінки результатів професійної діяльності, 

ставлення інших людей до особистості як до професіонала, самоставлення [384]. 

Методика оцінки професійного благополуччя К. Рут призначена для 

виявлення особливостей професійного благополуччя особистості. Професійне 

благополуччя розглядається К. Рут як любов та інтерес до справи, якою займається 

людина кожен день, захопленість власною роботою та відчування позитивних 

емоцій протягом всього дня, почуття постійного професійного розвитку та 
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самореалізації, наявність хороших відносин в колективі, в тому числі, з 

керівництвом, прийняття себе як професіонала на будь-якому рівні розвитку, 

компетентність у управлінні професійними справами. Професійне благополуччя, як 

зазначає К. Рут, являється відображенням суб’єктивних переживань стосовно 

роботи та переважно залежить від рівня особистісного розвитку. Для визначення 

професійного благополуччя за цією методикою використовується чотири шкали та 

шість компонентів: професійний розвиток (професійні цілі, та професійне 

зростання), професійне самоприйняття (задоволеність рівнем компетентності та 

професійними досягненнями), позитивні відносини в колективі й автономність в 

професійній діяльності [318]. 

Методика діагностики організаційної культури К. Камерона і Р. Куінна 

базується на теоретичній моделі «Рамкової конструкції конкуруючих цінностей», 

відповідно якої існує два основних ціннісних виміри, в межах яких може бути 

визначена організаційна культура: перший вимір – «внутрішній фокус і інтеграція – 

зовнішній фокус і диференціація», другий вимір – «гнучкість і дискретність – 

стабільність і контроль». Стрижневі цінності, що лежать на різних полюсах кожного 

континууму відкидають одна іншу, тобто гнучкість протистоїть стабільності, 

внутрішня орієнтація – зовнішній спрямованості. Обидва виміри утворюють чотири 

квадранта, кожному з яких відповідає чітко визначений набір ціннісних орієнтирів і 

переваг, що описують чотири основних типи (профілі) корпоративної культури: 

клановий, адхократичний, ієрархічний і ринковий. Кланова організаційна культура 

характеризується як дуже дружнє середовище роботи, де у людей є багато 

спільного. Працівники такої організації акцентують увагу на високому рівні 

виконання зобов'язань організації. В організації робиться акцент на довгостроковій 

вигоді вдосконалення особистості її працівників, надається значення високому 

ступеню згуртованості колективу і моральному клімату. Ієрархічна організаційна 

культура характеризується як дуже формалізоване і структуроване середовище 

роботи, де діяльністю працівників управляють процедури, а лідери (керівники) 

пишаються тим, що вони – раціонально мислячі координатори і організатори. 

Ієрархічну організацію об'єднують формальні правила і офіційна політика. 
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Адхократична організаційна культура характеризується динамічним, 

підприємницьким і творчим середовищем роботи, в яких працівники готові брати на 

себе відповідальність за прийняті рішення та до ризику. Адхократичні організації 

налаштовані на експериментування, новаторство та інноваційну діяльність. В 

адхократичних організаціях заохочується особиста ініціатива і свобода. Ринкова 

організаційна культура орієнтована на результати, головною увагою якої є 

виконання поставленого завдання. В таких організаціях працівники цілеспрямовані і 

змагаються між собою, а лідери є потужними непохитними і вимогливими 

керівниками та суворими конкурентами. Фокус перспективної стратегії ринкової 

організації спрямований на конкретні дії, вирішення поставлених завдань і 

досягнення поставлених цілей. За допомогою цієї методики можна виявити не 

тільки поточний стан організаційної культури, а й оцінити її майбутній бажаний 

стан [431]. В якості базису цієї методики використовується шість змістовних 

вимірів: домінантні характеристики організації, стиль лідерства, управління 

найманими працівниками, єднальну сутність організації та її стратегії, критерії 

успіху. У комбінації ці змістовні виміри відображають фундаментальні культурні 

цінності і не виражені відкрито припущення про спосіб виконання організацією 

своїх функцій [175]. 

Анкета оцінки сприятливості організаційної культури А. Пригожина 

призначена для оцінки організаційної культури як результату організаційного 

управління відносинами в організації. Рівень організаційної культури відносин 

визначається через вивчення особливостей співвідношення негативів та позитивів в 

мотивації, взаємної (не)обов’язковості працівників у відносинах, конфліктності та 

співпраці, владності та командності, виконавства, ініціативності і трудових функцій 

(що вказують на вплив на роботу та на її складність, коло права та трудових 

обов’язків [202]) та інтересів працівників. За допомогою цього опитувальника 

визначаються також характеристики самого управління, які визначають той чи 

інший тип відносин в організації і характеризують її як ціле, оцінюються дві лінії 

вимірювання організаційної культури за її складовою управління відносинами та 

складовою організаційного управління [295, с. 694-695]. 
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Опитувальник задоволеності роботою П. Спектора призначений для оцінки 

загальної задоволеності роботою, що включає в себе афективну реакцію індивіда на 

роботу та її специфічні аспекти, а саме: оцінку відповідності виконуваної роботи 

знанням, кваліфікації та здібностям, оцінку емоцій та почуттів, які виникають в 

процесі здійснення професійної діяльності, оцінку здатності до самореалізації, 

особистісного й професійного розвитку, а також оцінку задоволеності 

перспективами майбутнього, продуктивністю праці та заробітною платою, 

автономією, власною участю в прийнятті важливих рішень, стилем керівництва, 

кар’єрним зростанням, можливостями для творчості [122]. 

Опитувальник «Інтегральна задоволеність працею» А. Батаршева призначений 

для виявлення рівня загальної задоволеності працею, що включає в себе оцінку 

інтересу до виконуваної роботи, задоволеність взаєминами зі співробітниками і 

керівництвом, власним рівнем домагань у професійній діяльності, професійною 

відповідальністю, задоволеність досягненнями в роботі, заробітком, умовами та 

організацією праці [375, с. 470-473]. 

В емпіричному дослідженні використано методи математико-статистичної 

обробки даних: кількісний аналіз та якісний аналіз (порівняльний, кореляційний, 

факторний аналізи, багатомірне шкалювання). Статистичний аналіз та розрахунки 

проводилися за допомогою пакету статистичних програм SPSS 17.0. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Особистісне благополуччя розглядається в контексті позитивістського, 

екзистенційного, неопрагматичного та гуманістичного напрямків, які складають 

основу системно-холістичного підходу, відповідно до якого особистість переживає 

власне особистісне благополуччя в процесі самоідентифікації, коли пізнає ціль та 

сенс життя через зв’язки із суспільством і оточуючим світом, через професійну 

діяльність на основі загальнолюдських цінностей, відповідальності, впорядкування, 

гармонізації та стабілізації власного життя. Відповідно до цього підходу, по-перше, 
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підкреслюється сильний цілісний, динамічний характер індивідуального 

функціонування особистості в системі «індивід-простір життя», як в теперішньому 

часі, так і в перспективі розвитку, що уможливлює переживання нею власного 

благополуччя. По-друге, в процесі переживання особистісного благополуччя 

враховуються і біологічні процеси (суб’єктивні оцінки здоров’я та самопочуття), а 

також діяльнісна поведінка як суб’єкта праці в професійній сфері життєдіяльності та 

організаційна поведінка як суб’єкта організаційного середовища. Суттєвим 

аспектом системно-холістичного підходу до вивчення особистісного благополуччя є 

те, що переживання людини та сфери її життєдіяльності утворюють інтегровану, 

цілісну і динамічну систему, елементи якої знаходяться в тісному взаємозв’язку та 

впливають на всі сфери життєдіяльності особистості. 

Розроблена концептуальна модель впливу переживання особистісного 

благополуччя на професійну (службову) діяльність показує, що переживання стану 

та оцінка якості загальної життєдіяльності безпосередньо впливає на неї. Провідним 

соціально-психологічним чинником, що впливає на переживання особистісного 

благополуччя та визначає психоемоційні стани особистості є місце професійної 

(службової) діяльності в психологічній структурі її життєдіяльності. І якщо 

особистість повністю залежить від умов здійснення професійної (службової) 

діяльності та виконання професійних обов’язків, вона має обмеження власних 

можливостей щодо забезпечення актуалізованих потреб, цілей, життєвих перспектив 

в інших сферах життєздійснення. Системна цілісність благополуччя проявляється 

також у тому, що загальне переживання особистісного благополуччя як оцінка 

якості життя й життєдіяльності та як відрефлексоване переживання стану цієї якості 

є базисною умовою, що також впливає на професійну (службову) діяльність та 

життєдіяльність в інших сферах і визначає їхню ефективність. Особистісне 

благополуччя виявляється максимально узагальненим універсальним показником 

переживання та оцінки якості життя та життєдіяльності, що впливає на всі сфери її 

життєдіяльності. 

Оскільки простір життя особистості являє складно організовану цілісність 

зафіксованих у свідомості індивіда умов і обставин життєдіяльності, а також 
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власних станів і змістів, особистісне благополуччя переживається як безліч сфер, де 

спосіб їх співорганізації задає його системність. В рамках системно-холістичного 

підходу формується вимога розгляду цілісної взаємодії особистісних (внутрішньо 

психологічних), професійних та організаційних фокусів особистісного 

благополуччя, завдяки яким можна здійснити аналіз загального переживання 

особистісного благополуччя як оцінки якості загальної життєдіяльності та як 

відрефлексованого переживання стану цієї якості та визначити його зв’язок з різним 

сферами життєдіяльності. Відповідно до нього особистість функціонує як єдине 

інтегроване цілісне утворення, і її особистісне благополуччя як складним процесом 

переживання суб’єктивно сприйнятої правдивої реальності, позитивності власного 

«Я-існування» та оцінювання якості життя як благополучного.  

Особливості особистісного благополуччя як цілісної системи визначаються 

властивостями його структури, що дає можливість виявити особливості осмислення 

та розуміння особистістю власного внутрішнього життя, а також переживання нею 

«безпосередньої особистісної суб’єктивної правдивості». Особистісне благополуччя 

доречно розглядати за параметрами «психологічне поле» життєвого середовища та 

«психологічне поле» часу життя. Розробка фокусовано-холістичної моделі 

особистісного благополуччя здійснювалася відповідно до системно-холістичного 

підходу, що дає можливість виявити цілісний всеосяжний взаємозв’язок та вплив 

різних фокусів особистісного благополуччя на життєдіяльність особистості, 

особливості задоволеністю життям в цілому, переживання відчуття звершеності, 

ясності та здійсненності власного життя. Фокусовано-холістична модель 

особистісного благополуччя складається з трьох фокусів: особистісного (життєві 

домагання, життєві досягнення та рефлексивна оцінка), професійного (професійні 

ідентифікація, професійне самоставлення, професійна самодетермінація) та 

організаційного (організаційна культура, стратегічна спрямованість організації та 

позитивні відносини та стосунки в організації). Виокремлення цих фокусів дає 

можливість розглядати благополуччя в контексті холістичного (цілісного) ставлення 

особистості до власного життєвого шляху з фокусуванням на: минуле (через 
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позитивне оцінювання досвіду), теперішнє (через позитивне переживання 

актуального стану) і майбутнє (через позитивний образ «Я-майбутнє») життя. 

Основними організаційними етапами емпіричного дослідження особистісного 

благополуччя окреслено: виявлення особистісних, професійних та організаційних 

особливостей особистісного благополуччя, виявлення структурних компонентів 

особистісного благополуччя; виявлення гендерних, вікових, типологічних 

особливостей та особливостей переживання особистісного благополуччя в 

залежності від стажу роботи (вислуги років) і службового статусу; розробка та 

апробація скринінг-опитувальника особистісного благополуччя та програми 

психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу ДПС України.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях: 

Волинець Н. В. Психологічні особливості особистісного благополуччя в 

професійній сфері життєдіяльності : монографія. Хмельницький : Видавництво 

НАДПСУ, 2019. 620 с. C. 159–294. 

Волинець Н. В. Теоретична фокусно-холістична модель психологічного 

благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Актуальні 

проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України. Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2018. Том 

VІІ. Випуск 45. С. 74–99. 

Швалб Ю. М., Волинець Н. В. Проблеми методології дослідження 

психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника). East European 

Science Journal. #5 (33). 2018. part 3. Р. 57–64. URL : https://eesa-

journal.com/2018/06/12/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-33-maj-2018/. 

Волинець Н. Методологічні проблеми дослідження психологічного 

благополуччя особистості. Психологія національної безпеки і благополуччя 

особистості (2018 ; Львів) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М. Й. Варій]. Львів : 

«СПОЛОМ», 2018. С. 52–55.  
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РОЗДІЛ 4 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБИСТІСНІ, ПРОФЕСІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ 

ОСОБЛИВОСТІ, СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА ТИПИ 

ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

4.1 Особистісний фокус особистісного благополуччя персоналу Державної 

прикордонної служби України 

 

Переживання психологічного благополуччя є суб’єктивною психічною 

інстанцією, яка має власну структуру і може бути представлена у свідомості людини 

як репрезентаційна форма власного внутрішнього відрефлексованого вдалого 

благополучного Я-існування, в якому людина здійснює процес власного життя, і яка 

пов’язана з емоційно насиченим «пристрасним» проживанням позитивної 

здійсненності задумів, вчинків, справ, праці, взаємодії з людьми та життя в цілому. 

Особистісний фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

відповідно до розробленої фокусовано-холістичної моделі особистісного 

благополуччя розглядається за двома параметрами: «психологічне поле» життєвого 

середовища та «психологічне поле» часу. Особистісний (внутрішньо психологічний) 

фокус особистісного благополуччя за параметром «психологічне поле» життєвого 

середовища представлений життєвими домаганнями, життєвими досягненнями та 

рефлексивною оцінкою життя. А за параметром «психологічне поле» часу 

особистісний фокус особистісного благополуччя представлений суб’єктивним 

оцінюванням прикордонниками минулого, теперішнього та майбутнього життя. 

З метою емпіричного вивчення особистісного фокусу особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України використано наступний психодіагностичний 

інструментарій: тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва; шкалу екзистенції 

А. Ленгле і К. Орглер, ціннісно-орієнтовану систему методик О. Фанталової, 

методику діагностики рівня розвитку рефлексивності А. Карпова і В. Пономарьової, 
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опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо та шкалу суб’єктивного 

благополуччя Г. Перуе-Баду в адаптації М. Соколової. В емпіричному дослідженні 

внутрішньо психологічних особливостей особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України взяли участь 302 військовослужбовці-прикордонники, з них: 203 

слухача курсів перекваліфікації, 99 слухачі факультету підготовки керівних кадрів, 

віком від 23 до 55 років, з вислугою років у ДПС України від 1 до 26 років. У 

вибірці представлено респондентів з усіх регіональних управлінь ДПС України. На 

етапі обробки інформації обраховувалися показник центральної тенденції – медіана 

(Ме), яка нечутлива до крайніх значень емпіричного ряду та показник розсіювання – 

стандарте відхилення (σ). Отримані результати дослідження особистісного 

(внутрішньо психологічного) фокусу особистісного благополуччя за параметром 

життєвого середовища представлено у таблицях 4.1-4.7, 4.9, а за параметром часу – 

у таблиці 4.8. 

Таблиця 4.1  

Результати психодіагностичного обстеження персоналу ДПС України за тестом 

смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва 

№ 

з/п 
Показники (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Загальний показник смисложиттєвих орієнтацій: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

255 

47 

0 

 

84,44 

15,56 

0 

117 17,409 

2 

Цілі в житті: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

265 

31 

6 

 

87,75 

10,27 

1,98 

37 6,985 

3 

Процес життя (емоційне наповнення): 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

241 

58 

3 

 

79,80 

19,21 

0,99 

34 6,262 

4 

Результативність життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

252 

50 

0 

 

83,44 

16,56 

0 

28 4,906 

5 

Локус контролю Я: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

262 

40 

0 

 

86,75 

13,25 

0 

24 3,864 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 

6 

Локус контролю життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

251 

48 

3 

 

83,11 

15,89 

1,00 

35 6,253 

 

За результатами тестування за методикою смисложиттєвих орієнтацій 

Д. Леонтьєва у переважної більшості прикордонників виявлено високий рівень 

смисложиттєвих орієнтацій (у 255 (84,44 %) осіб, Ме=117), що свідчить про високі 

рівні осмисленості та спрямованості власного життя, цілеспрямовану орієнтацію на 

майбутнє (у 265 (87,75 %) осіб, Ме=37), інтересу до власного життя та його 

емоційну насиченість (у 241 (79,80 %) осіб, Ме=34), задоволеності самореалізацією 

та продуктивністю й осмисленістю прожитого життя, що також породжує смисли 

життя у майбутньому (у 252 (83,44 %) осіб, Ме=28), сформованих уявлень про себе 

як про сильну особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб вибудовувати 

власне життя відповідно до своїх цілей і уявлень про його сенс (у 262 (86,75 %) осіб, 

Ме=24), впевненості прикордонників в тому, що вони спроможні керувати власним 

життям, вільно приймати та реалізовувати життєво важливі рішення (у 251 (83,11 %) 

осіб, Ме=35). Серед показників смисложиттєвих орієнтацій найширші діапазони 

змін значень виявлено у показниках: цілі в житті (σ=6,985), процес життя (σ=6,262) 

та локус контролю життя (σ=6,253). Отже, отримані результати свідчать про досить 

високий рівень життєвих домагань прикордонників, що можна пояснити їхньою 

впевненістю у власних силах, постановкою життєвих цілей відповідно 

можливостям, прагненням до зростання власних досягнень, а також високим рівнем 

життєвих досягнень, що пов’язано з високою оцінкою ними результатів власної 

життєдіяльності, наполегливістю та продуктивністю в різних її сферах.  

Результати психодіагностичного обстеження особистісних особливостей 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України за шкалою екзистенції 

А. Ленгле і К. Орглер представлено у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Результати психодіагностичного обстеження персоналу ДПС України за шкалою 

екзистенції А. Ленгле і К. Орглер 

№ 

з/п 
Показники (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 

Самодистанціювання: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
33 
238 
31 

 
10,93 
78,81 
10,26 

35 6,948 

2 

Самотранценденція: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
76 
167 
59 

 
25,17 
55,30 
19,53 

75 12,444 

3 

Свобода: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

0 

36 

266 

 

0 

11,92 

88,08 

51 8,175 

4 

Відповідальність: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

12 

260 

30 

 

3,98 

86,09 

9,93 

56 9,975 

5 

Персональний показник здійсненності: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

27 

213 

62 

 

8,94 

70,53 

20,53 

112 18,105 

6 

Ситуативна екзистенційна здійсненність: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

18 

250 

34 

 

5,96 

82,78 

11,26 

109 16,535 

7 

Загальний показник здійсненності життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

15 

238 

49 

 

4,97 

78,81 

16,22 

219 36,139 

 

За результатами тестування за шкалою екзистенції А. Ленгле і К. Орглер 

виявлено у прикордонників середніх рівнів: самодистанціювання (у 238 (78,81 %) 

осіб, Ме=35), що свідчить про достатній рівень здатності до сприйняття та ясності 

стосовно різноманітних ситуацій, які виникають у їхньому житті; 

самодистанціювання (у 167 (55,30 %) осіб, Ме=75), що свідчить про достатній 

рівень розвитку їхнього емоційного внутрішнього світу і внутрішньої здатності 

відчувати ціннісні базиси і орієнтуватися на них; відповідальності (у 260 (86,09 %) 

осіб, Ме=56), що свідчить про достатній рівень розвитку у них відповідальності та 
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включеності у власне життя; персональної здійсненності життя (у 213 (70,53 %) осіб, 

Ме=112), що свідчить про достатній рівень відкритості світу та по відношенню до 

самих себе; ситуативної екзистенційної здійсненності життя (у 250 (82,78 %) осіб, 

Ме=109), що свідчить про достатній рівень здатності рішуче і відповідально 

включатися в життя та керувати ним та загальної здійсненності життя (у 238 (78,81 

%) осіб, Ме=219), що свідчить про достатній рівень внутрішньої відкритості, що дає 

можливість жити у відповідності із запитами і пропозиціями зовнішнього світу. 

Окрім того, у досліджуваних прикордонників виявлено переважання низького рівня 

свободи (у 266 (88,08 %) осіб, Ме=51), що свідчить про їхню низьку здатність 

приймати рішення, нерішучість і невпевненість у власних рішеннях, що може 

призводити до виникнення страху перед можливими наслідками прийнятих рішень, 

страху зробити помилки, виникнення почуття «розірваності» і розгубленості, до 

відсутності екзистенціальності, коли формується пасивна, фаталістична життєва 

установка. Внаслідок чого у цих прикордонників можуть розвинутися залежні 

форми життя, а гроші, алкоголь, гра можуть виконувати компенсаторну роль в 

зв’язку з відсутністю почуття свободи. Серед показників екзистенції найширші 

діапазони змін значень виявлено у показнику самотрансценденції (σ=12,444), а 

найменший – у показнику самодистанціювання (σ=6,948). Показник персональної 

здійсненності життя має ширший діапазон значень (σ=18,105) порівняно з 

показником ситуативної (σ=16,535). 

Виявлені показники екзистенційної здійсненності життя прикордонників 

показують, що процес життя та життєдіяльність прикордонників в цілому 

обумовлюються та «керується» професійною сферою їхньої життєдіяльності, яка 

обмежує особистісну свободу та «вимагає» від них високої відповідальності та 

обов’язковості, і призводить до того, що персональна здійсненність їхнього життя є 

дещо нижчою порівняно з ситуативною. 

Результати психодіагностичного обстеження особистісних особливостей 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України за методикою діагностики 

рівня співвідношення «цінності» та «доступності» в різних життєвих сферах 

представлено у таблиці 4.3. 



210 

 

  



211 

 

Таблиця 4.3 

Результати психодіагностичного обстеження персоналу ДПС України за методикою 

діагностики рівня співвідношення «цінності» та «доступності» в різних сферах 

№ 

з/

п 

Види цінностей (їхні 

рівні актуальності) 

Цінність Доступність 

Внутрішній конфлікт 

ЦД (рівні вираженості), 

осіб (%) 

Внутрішній вакуум 

ДЦ (рівні вираженості), 

осіб (%) 

Нейтраль

на зона 

|Ц-Д| < 4, 

осіб, (%) осіб % осіб % сильний середній слабкий сильний середній слабкий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Активне, діяльнісне 

життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

15 

144 

143 

 

 

4,97 

47,68 

47,35 

 

 

72 

146 

84 

 

 

23,84 

48,34 

27,82 

0 0 
9 

(2,98) 

6 

(1,99) 

18 

(5,96) 

63 

(20,86) 

206 

(68,21) 

2 

Здоров’я: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

159 

101 

42 

 

52,65 

33,44 

13,91 

 

48 

149 

105 

 

15,89 

49,34 

34,77 

32 

(10,60) 

36 

(11,92) 

48 

(15,89) 

9 

(2,98) 

6 

(1,99) 

9 

(2,98) 

162 

(53,64) 

3 

Цікава робота: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

30 

138 

134 

 

9,93 

45,70 

44,37 

 

27 

179 

96 

 

8,94 

59,27 

31,79 

0 
3 

(0,99) 

9 

(2,98) 

0 

 

9 

(2,98) 

45 

(14,90) 

236 

(78,15) 

4 

Краса природи і 

мистецтва: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

3 

57 

242 

 

 

0,99 

18,97 

80,13 

 

 

39 

125 

138 

 

 

12,91 

41,39 

45,70 

0 
3 

(0,99) 

10 

(3,31) 

12 

(3,98) 

30 

(9,93) 

74 

(24,50) 

173 

(57,29) 

5 

Кохання: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

135 

135 

32 

 

44,70 

44,70 

10,60 

 

60 

143 

99 

 

19,87 

47,35 

32,78 

12 

(3,98) 

21 

(6,95) 

54 

(17,88) 
0 0 

18 

(5,96) 

197 

(65,23) 

6 

Матеріально 

забезпечене життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

25 

183 

94 

 

 

8,28 

60,60 

31,12 

 

 

12 

79 

211 

 

 

3,97 

26,16 

69,87 

3 

(0,99) 

15 

(4,97) 

63 

(20,86) 
0 0 

9 

(2,98) 

212 

(70,20) 

7 

Наявність хороших 

і вірних друзів: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

33 

196 

73 

 

 

10,93 

64,90 

24,17 

 

 

28 

157 

117 

 

 

9,27 

51,99 

38,74 

9 

(2,98) 

6 

(1,99) 

39 

(12,91) 
0 0 

20 

(6,62) 

228 

(75,50) 

8 

Впевненість в собі: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

15 

161 

126 

 

4,97 

53,31 

41,72 

 

65 

76 

161 

 

21,52 

25,17 

53,31 

0 
12 

(3,97) 

16 

(5,29) 
0 

14 

(4,64) 

60 

(19,87) 

200 

(66,23) 

9 

Пізнання: 

- високий; 

- середній; 

- низький  

 

61 

149 

92 

 

20,20 

49,34 

30,46 

 

48 

176 

78 

 

15,89 

58,28 

25,83 

0 
2 

(0,66) 

13 

(4,30) 
0 

6 

(1,99) 

46 

(15,23) 

235 

(77,82) 

10 

Свобода: 

- високий; 

- середній; 

- низький  

 

22 

123 

157 

 

7,28 

40,73 

51.99 

 

45 

149 

108 

 

14,90 

49,34 

35,76 

4 

(1,32) 

5 

(1,66) 

22 

(7,28) 
0 

6 

(1,99) 

42 

(13,91) 

223 

(73,84) 

11 

Щасливе сімейне 

життя: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

176 

99 

27 

 

 

58,28 

32,78 

8,94 

 

 

91 

118 

93 

 

 

30,13 

39,07 

30,80 

10 

(3,31) 

38 

(12,58) 

57 

(162/28

2 

18,88) 

0 
10 

(3,31) 

6 

(1,99) 

181 

(59,93) 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 

Творчість: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

4 

80 

218 

 

1,32 

26,49 

72,19 

 

8 

127 

167 

 

2,65 

42,05 

55,30 

0 
3 

(0,99) 

18 

(5,96) 
0 

12 

(3,97) 

50 

(16,56) 

219 

(72,52) 

 

За результатами тестування за методикою «Рівень відношень «цінності» і 

«доступності» в різних життєвих сферах» виявлено наступні особливості:  

1) ціннісного ряду прикордонників: найбільш цінними та важливими сферами 

життя прикордонники вважають (високі рівні цінностей): щасливе сімейне життя – 

176 (58,28 %) осіб, здоров’я – 159 (52,65 %) осіб, кохання – 135 (44,7 %) осіб; 

цінними та важливими сферами життя прикордонники вважають (середні рівні 

цінностей): «наявність хороших та вірних друзів» – 196 (64,90 %) осіб, «матеріально 

забезпечене життя» – 183 (60,6 %) осіб, «впевненість у собі» – 161 (53,31 %) осіб, 

«пізнання» (як можливість розширення власної освіти, світогляду, культури та 

інтелектуальний розвиток) – 149 (49,34 %) осіб, «активне діяльнісне життя» – 144 

(47,68 %) осіб, «цікава робота» – 138 (45,7 %) осіб; найменш цінними та важливими 

сферами життя прикордонники вважають (низькі рівні цінностей): «краса природи і 

мистецтва» – 242 (80,13 %) осіб, «творчість» – 218 (72,19 %) осіб, «свобода» – 157 

(51,99 %) осіб; 

2) ряду доступності цінностей для прикордонників: доступними сферами 

життя прикордонники вважають (середні рівні доступності): «цікава робота» – 179 

(59,27 %) осіб, «пізнання» – 176 (58,28 %) осіб, «наявність хороших та вірних 

друзів» – 157 (51,99 %) осіб, «свобода» – 149 (49,34 %) осіб, «здоров’я» – 149 (49,34 

%) осіб, «активне діяльнісне життя» – 146 (48,34 %) осіб, «кохання» – 143 (47,35 %) 

осіб, «щасливе сімейне життя» – 118 (39,07 %) осіб. Переважання високих рівнів 

доступності цінностей над середніми та низькими рівнями в досліджуваній групі не 

виявлено; найменш доступними сферами життя прикордонники вважають (низькі 

рівні доступності): «матеріально забезпечене життя» – 211 (69,87 %) осіб, творчість 

– 167 (55,3 %) осіб, «впевненість у собі» – 161 (53,31 %) осіб, краса природи і 

мистецтва – 138 (45,7 %) осіб. Отже, за результатами аналізу цінності та важливості 

різних сфер життєдіяльності прикордонників можна констатувати, що такі сфери як 
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сімейне життя, здоров’я, кохання, друзі й оточення, фінансова сфера та сфера 

саморозвитку є для них важливішими, ніж активне діяльнісне життя та цікава 

робота. Це свідчить про те, що професійна (службова) діяльність прикордонників не 

являється провідною ціннісною сферою їхньої життєдіяльності, але вона являється 

найбільш доступною.  

За результатами тестування за методикою «Рівень відношень «цінності» і 

«доступності» в різних життєвих сферах» виявлено наступні особливості внутрішніх 

конфліктів прикордонників, які показують розвив в системі «усвідомлення-

існування» між потребою у досягненні внутрішньо значущих ціннісних об'єктів та 

можливістю їхнього досягнення в реальності (розрив між тим, що є і тим, що 

повинно бути, між хочу і маю, між хочу і можу): 

- високі рівні прояву виявлено у сферах: «здоров'я» – у 32 (10,6 %) осіб, 

«кохання» (як духовної та фізичної близькості з коханою людиною) – у 12 (3,98 %) 

осіб, «щасливе сімейне життя» – у 10 (3,31 %) осіб, «наявність хороших і вірних 

друзів» – у 9 (2,98 %) осіб, «свобода» (як незалежність у вчинках і діях) – у 4 (1,32 

%) осіб та «матеріально забезпечене життя» – у 3 (0,99 %) осіб; 

- середні рівні прояву виявлено у сферах: «щасливе сімейне життя» – у 38 

(12,58 %) осіб, « здоров’я» – у 36 (11,92 %) осіб, «кохання» – у 21 (6,95 %) осіб, 

«матеріально забезпечене життя» – у 15 (4,97 %) осіб, «впевненість і собі» – у 12 

(3,97 %) осіб, «наявність хороших і вірних друзів» – у 6 (1,99 %) осіб, «свобода» – у 

5 (1,66 %) осіб, «цікава робота», «краса природи і мистецтва», «творчість» 

відповідно у кожній із цих сфер – у 3 (0,99 %) осіб та «пізнання» (як можливість 

розширення власної освіти, світогляду, культури та інтелектуальний розвиток) – у 2 

(0,66 %) осіб;  

- слабкі рівні прояву виявлено у сферах: «матеріально забезпечене життя» –  

у 63 (20,86 %) осіб, «щасливе сімейне життя» – у 57 (18,88 %) осіб, «кохання» –  

у 54 (17,88 %) осіб, «здоров’я» – у 48 (15,89 %) осіб, «наявність хороших і вірних 

друзів» – у 39 (12,91 %) осіб, «свобода» – у 22 (7,28 %) осіб, «творчість» – у 

18 (5,96 %), «впевненість і собі» – у 16 (5,29 %) осіб, «пізнання» – у 13 (4,30 %) осіб, 
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«краса природи і мистецтва» – у 10 (3,31 %), «активне діяльнісне життя» та «цікава 

робота» відповідно у кожній із цих сфер– у 9 (2,98 %) осіб. 

Внутрішні конфлікти щодо досліджуваних цінностей та їхньої доступності 

виявлено у сферах: «здоров’я» –  у 116 (38,41 %) осіб, «щасливе сімейне життя» –  

у 105 (34,77 %) осіб, «кохання» – у 87 (28,81 %) осіб, «матеріально забезпечене 

життя» – у 81 (26,82 %) осіб, «наявність хороших та вірних друзів» – у 54 (17,88 %) 

осіб, «свобода» у 31 (10,26 %) осіб, «впевненість у собі» – у 28 (9,26 %) осіб, 

«творчість» у 21 (6,95 %) осіб, «пізнання» – у 15 (4,96 %) осіб, «краса природи і 

мистецтва» –  

у 13 (4,30 %) осіб, «цікава робота» – у 12 (3,97 %) осіб та «активне діяльнісне 

життя» – у 9 (2,98 %) осіб.  

Отже, найбільш депривованими потребами персоналу ДПС України, які 

викликають у них внутрішні конфлікти, є: здоров’я, щасливе сімейне життя, кохання 

та матеріально-забезпечене життя, що свідчить про високий ступінь незадоволеності 

поточною життєвої ситуацією, внутрішню конфліктність, блокування цих основних 

життєвих потреб та відтермінування їхнього задоволення на майбутнє, 

розбалансування внутрішньої ідентичності, інтегрованості, зниження гармонії в цих 

сферах, а також про високий ступінь розузгодженості, дезінтеграції в мотиваційно-

особистісній сфері. Депривація потреби у здоров’ї швидше за все пов’язана зі 

ненормованістю службової діяльності, тривалими фізичними та психоемоційними 

навантаженнями, зростанням втоми та нервового напруження, погіршенням 

загального самопочуття. Депривація потреб у щасливому сімейному житті та 

коханні може бути пов’язана з незадоволенням у інтимно-особистісній сфері 

стосунків, що може виникати внаслідок банальної відсутності часу на їхнє 

формування та розвиток, неспроможності до вибудовування цих стосунків. 

Депривація потреби у матеріально-забезпеченому житті пов’язана з економічною 

ситуацією в країні, а також з тим, що прикордонники переважно є єдиними 

годувальниками в родині, оскільки часта зміна місця служби зазвичай 

унеможливлює працевлаштування їхнього подружжя. 
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Щодо особливостей внутрішніх вакуумів прикордонників, то за результатами 

тестування за методикою «Рівень відношень «цінності» і «доступності» в різних 

життєвих сферах» виявлено: високі рівні їхнього прояву у сферах: «краса природи і 

мистецтва» – у 12 (3,98 %) осіб, «здоров’я» – у 9 (2,98 %) осіб та «активне діяльнісне 

життя» – у 6 (1,99 %) осіб; середні рівні прояву у сферах: «краса природи і 

мистецтва» – у 30 (9,93 %) осіб, «активне діяльнісне життя» – у 18 (5,96 %) осіб, 

«впевненість і собі» – у 14 (4,64 %) осіб, «творчість» – у 12 (3,97 %) осіб, «щасливе 

сімейне життя» – у 10 (3,31 %) осіб, «цікава робота» – у 9 (2,98 %) осіб та 

«здоров’я», «пізнання», «свобода» відповідно у кожній – у 2 (0,66 %) осіб; слабкі 

рівні прояву у сферах: «краса природи і мистецтва» – у 74 (24,50 %) осіб, «активне 

діяльнісне життя» –  

у 63 (20,86 %) осіб, «впевненість в собі» – у 60 (19,7 %) осіб, «творчість» – у 50 

(16,56 %) осіб, «пізнання» – у 46 (15,23 %) осіб, «цікава робота» – у 45 (14,90 %) 

осіб, «свобода» – у 42 (13,91 %), «наявність хороших і вірних друзів» – у 20 (6,62 %) 

осіб, у «кохання» – у 18 (5,96 %) осіб, «здоров’я» – у 9 (2,98 %) осіб, «матеріально 

забезпечене життя» – у 9 (2,98 %) осіб та «щасливе сімейне життя» – у 6 (1,99 %) 

осіб. 

Внутрішні вакууми щодо досліджуваних цінностей і їхньої доступності 

виявлено у сферах: «краса природи і мистецтва» – у 116 (38,41 %) осіб, «активне 

діяльнісне життя» – у 87 (28,81 %) осіб, «впевненість в собі» – у 74 (24,51 %) осіб, 

«творчість» – у 62 (20,53 %) осіб, «цікава робота» – у 54 (17,88 %) осіб, «пізнання» – 

у 52 (17,22 %) осіб, «свобода» – у 48 (15,9 %) осіб, «здоров’я» » – у 24 (7,95 %) осіб, 

«наявність хороших та вірних друзів» – у 20 (6,62 %) осіб, «кохання» – у 18 (5,96 %) 

осіб, «щасливе сімейне життя» – у 16 (5,30 %) осіб та матеріально забезпечене 

життя» – у 9 (2,98 %) осіб. Отже, за результатами дослідження виявлено, що 

найбільш досяжними цінностями персоналу ДПС України є краса природи і 

мистецтва, активне діяльнісне життя, впевненість в собі та творчість, які утворюють 

внутрішній вакуум і викликають у них відчуття внутрішнього баласту, надмірності, 

непотрібності та незадоволеності у відповідних життєвих сферах, що може бути 

пов’язано з втратою їхньої значущості в життєдіяльності. 
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Серед досліджуваних прикордонників виявлено осіб, у яких цінності та їхня 

доступність входять у безконфліктну нейтральну зону, де немає помітних 

внутрішніх конфліктів і внутрішніх вакуумів, де потреби бажаного і можливості 

його задоволення в основному збігаються у сферах: «цікава робота» – у 

236 (78,15 %) осіб, «пізнання» – у 235 (77,82 %) осіб, «наявність хороших та вірних 

друзів» –  

у 228 (75,50 %) осіб, «свобода» – у 223 (73,84 %) осіб, «творчість» – у 219 (72,52 %) 

осіб, «матеріально забезпечене життя» – у 212 (70,20 %) осіб, «активне діяльнісне 

життя» – у 206 (68,21 %) осіб, «впевненість у собі» – у 200 (66,23 %) осіб, «кохання» 

– у 197 (65,23 %) осіб, «щасливе сімейне життя» – у 181 (59,93 %) осіб, «краса 

природи і мистецтва» – у 173 (57,29 %) осіб, «здоров’я» – у 162 (53,64 %) осіб. Отже, 

найбільші розходження між цінностями та їхньою доступністю виявлено у сферах 

здоров’я, щасливого сімейного життя, кохання та матеріально забезпеченого життя 

(як внутрішні конфлікти) та у сферах краси природи і мистецтва, активного 

діяльнісного життя, впевненості в собі та творчості (як внутрішні вакууми). У 

сферах цікавої роботи, пізнання, наявності хороших та вірних друзів і свободи 

виявлено найвищі показники безконфліктної зони, де актуальні для досліджуваних 

цінності є доступними.  

Значення показників, виявлених за методиками «Рівень відношень «цінності» і 

«доступності» в різних життєвих сферах», «Сім станів» та за шкалою оцінки 

дискомфорту, які описують особливості оцінки прикордонниками суб’єктивних 

емоційних переживань у сферах, де у них проявляються внутрішні конфлікти та 

внутрішні вакууми, а також пов’язаного з ними відчуття дискомфорту представлено 

у таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4  

Інтегральні показники мотиваційно-особистісної сфери персоналу ДПС України 

№ 

з/п Інтегральні показники 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 

Інтегральний показник «Ц-Д» 

- високий (50-72) 

- середній (29-49) 

- низький (0-28) 

 

51 

131 

120 

 

16,89 

43,38 

39,73 

32 14,491 
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2 

Емоційно-негативні стани: 

- високий (7-9) 

- середній (4-6) 

- низький (0-3) 

 

12 

37 

253 

 

3,97 

12,25 

83,78 

1,2 2,097 

3 

Емоційно-позитивні стани: 

- високий (7-9) 

- середній (4-6) 

- низький (0-3) 

 

98 

161 

43 

 

32,45 

53,31 

14,24 

6 1,939 

4 

Рівень дискомфорту: 

- виражений 

- слабко виражений 

- відсутній 

 

21 

40 

241 

 

6,95 

13,25 

79,80 

2,0 1,552 

 

У досліджуваній групі прикордонників виявлено високий рівень інтегрального 

показника «Цінність-Доступність» у 51 (16,89 %) осіб, середній – у 131 (43,38 %) 

осіб та низький – у 120 (39,73 %) осіб, Ме=32, що показує відповідні рівні глибини 

не завжди усвідомлюваного стану занурення особистості у власні внутрішні 

конфлікти, рівні внутрішнього незадоволення та блокування основних життєвих 

потреб. В умовах внутрішніх конфліктів та вакуумів персоналу ДПС України їхня 

внутрішня емоційна регуляція має наступні особливості: емоційно-негативні стани 

на високому рівні виявлено у 12 (3,97 %) осіб, на середньому – у 37 (12,25 %) осіб, 

на низькому – у 253 (83,78 %) осіб, Ме=1,2, що свідчить про відповідні рівні 

відчуття внутрішньої напруги, дисгармонію, внутрішньої спустошеності, 

відсутності інтересу до будь-чого, внутрішньої тривоги, туги, пригніченості, апатії 

та дефіциту сил для подолання труднощів у прикордонників. У зоні відсутності 

помітних внутрішніх конфліктів і внутрішніх вакуумів, де потреби бажаного і 

можливості його задоволення в основному збігаються у прикордонників 

спостерігаються емоційно-позитивні стани на високому рівні у 98 (32,45 %) осіб, на 

середньому – у 161 (53,31 %) осіб, на низькому – у 43 (14,24 %) осіб, Ме=6, що 

свідчить про відповідні рівні внутрішнього спокою, безтурботності, внутрішнього 

комфорту, внутрішнього благополуччя та безпеки. В умовах внутрішніх конфліктів 

та вакуумів виявлено наступні особливості суб’єктивних переживань дискомфорту 

персоналу ДПС України: виражений рівень переживання дискомфорту виявлено у 

21 (6,95 %) осіб, слабко виражений –  

у 40 (13,25 %) осіб, Ме=2. У нейтральній зоні відсутності помітних внутрішніх 
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конфліктів і внутрішніх вакуумів виявлено відсутність переживань дискомфорту у 

241 (79,8 %) прикордонника. Найширший діапазон змін значень станів виявлено у 

показнику емоційно-негативні стани (σ=2,097), а найменший – у показнику рівень 

дискомфорту (σ=1,552). 

Таким чином, найбільш виражені внутрішні конфлікти (здоров’я, щасливе 

сімейне життя, кохання та матеріально-забезпечене життя) та внутрішні вакууми 

(краса природи і мистецтва, активне діяльнісне життя, впевненість в собі та 

творчість) прикордонників супроводжуються емоційно-негативними 

переживаннями (відчуттями внутрішньої напруги, дисгармонії, внутрішньої 

спустошеності, відсутності інтересу до будь-чого, внутрішньої тривоги, туги, 

пригніченості, апатії та дефіциту сил для подолання труднощів) на високому та 

середньому рівнях, а також вираженим та слабко вираженим рівнями переживання 

дискомфорту. У нейтральній зоні відсутності помітних внутрішніх конфліктів і 

внутрішніх вакуумів переважають емоційно-позитивні переживання 

прикордонників (внутрішнього спокою, безтурботності, внутрішнього комфорту, 

внутрішнього благополуччя та безпеки) на високому та середньому рівнях, а також 

відсутнє відчуття дискомфорту. Таким чином, переживання дискомфорту 

персоналом ДПС України виникає на фоні ціннісної неузгодженості у різних сферах 

життєдіяльності. 

За методикою «Вільний вибір цінностей» виявлено особливості «ціннісного 

ядра» персоналу ДПС України. Оцінка рівня доступності усіх цінностей, обраних 

прикордонниками із запропонованого списку в опитувальнику «Вільний вибір 

цінностей», здійснювалася за допомогою аналізу виявлених внутрішніх конфліктів 

та вакуумів. Оцінка «ціннісного ядра» прикордонників та їхньої доступності 

представлено у таблицях 4.5, 4.6.  

Таблиця 4.5 

Види цінностей («ціннісне ядро») персоналу ДПС України 

Цінності як 

ставлення до 

життєвих проявів та 

об’єктів 

Цінності як 

характерологічні 

та особистісні 

якості 

Цінності як 

матеріальні та 

життєві блага 

Цінності як процеси 

діяльності (занять) 

Цінності як 

інтереси 

вид цінності всього вид всього вид всього вид цінності всього вид всього 
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осіб 

(%) 

цінності осіб 

(%) 

цінності осіб 

(%) 

осіб 

(%) 

цінності осіб 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

любов до 

дітей 

100 

(33,11) 

тверда 

воля 

102 

(33,78) 
наяв-

ність 

сім’ї 

121 

(40,07) 

цілеспря-

мованість 

107 

(35,43) 

розваги 
37 

(12,25) 

повага до 

людей 

95 

(31,45) 

твердість 

поглядів 

92 

(30,46) 
сміливість 

78 

(25,84) 

віра в Бога 
77 

(25,50) 

правди-

вість 

88 

(29,14) 
терпіння 

76 

(25,17) 

життєра-

дісність 

69 

(22,84) 
чесність 

84 

(27,81) 

гроші 
109 

(36,10) 

працездат-

ність 

65 

(21,52) 

ігри 
23 

(7,61) 
товариськість 

66 

(21,85) 
порядність 

80 

(26,49) 
кмітливість 

58 

(19,21) доброзич-

ливість 

59 

(19,54) 

прямота, 

відкритість 

78 

(25,82) 

любов до 

Батьківщини 

55 

(18,21) 
оптимізм 

77 

(25,49) 

кохання 
101 

(33,45) 

відпочинок 
39 

(12,91) інтерес 

до 

читання, 

книг 

23 

(7,62) 

щедрість 
51 

(16,90) 
щирість 

61 

(20,20) 

прощення 
44 

(14,57) доброта 
60 

(19,87) 

моральна 

підтримка 

23 

(7,62) 
бережливість 11 (3,65) 

Продовження табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

незлопам’ят-

ність 

40 

(13,24) 

емоційна 

чуйність 

60 

(19,87) 

наяв-

ність 

дітей 

94 

(31,13) 
спілкування 

16 

(5,30) 

інтерес 

до 

музики 

14 

(4,64) 

співчуття 23 (7,62) духовність 
57 

(18,87) 

терпимість 22 (7,28) 

практичний 

склад 

розуму 

55 

(18,21) 

любов до 

тварин 
15 (4,97) 

почуття 

гумору 

50 

(16,56) 

задово-

лення 

83 

(27,48) 

дозвілля 
13 

(4,30) 
спорт 

13 

(4,30) розуміння 

інших людей 
14 (4,63) альтруїзм 

47 

(15,56) 

любов до 

ближнього 
14 (4,63) 

благородс

тво 

36 

(11,92) 

комуніка-

бельність 

12 

(3,97) 

інтерес 

до театру 
8 (2,65) 

любов до 

природи 
14(4,63) 

філософ-

ський 

склад 

розуму 

13 (4,31) 

мудрість 
63 

(20,87) 

жертовність 11 (3,64) 
широта 

поглядів 
12 (3,98) спокій 8 (2,65) 

інтерес 

до жи-

вопису 

4 (1,32) 

У «ціннісне ядро» особистості персоналу ДПС України включено наступні 

цінності: 

1) цінності як ставлення до життєвих проявів та об’єктів: любов до дітей –  

у 100 (33,11 %) осіб, повага до людей – у 95 (31,45 %) осіб, віра в Бога – у 

77 (25,50 %) осіб, життєрадісність – у 69 (22,84 %) осіб, товариськість – у 

66 (21,85%) осіб, доброзичливість – у 59 (19,54 %) осіб, любов до Батьківщини –у 55 
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(18,21 %) осіб, щедрість – у 51 (16,90 %) особи, прощення – у 44 (14,57 %) осіб, 

незлопам’ятність –  

у 40 (13,24 %) осіб, співчуття – у 23 (7,62 %) осіб, терпимість – у 22 (7,28 %) осіб, 

любов до тварин – у 15 (4,97 %) осіб, розуміння інших людей, любов до ближнього 

та любов до природи – у 14 (4,63 %) осіб, жертовність та бережливість –  

у 11 (3,65 %) осіб; 

2) цінності як характерологічні та особистісні якості: тверда воля – у 

102 (33,78 %) осіб, твердість поглядів – у 92 (30,46 %) осіб, правдивість – у 88 (29,14 

%) осіб, чесність – у 84 (27,81 %) осіб, порядність – у 80 (26,49 %) осіб, прямота, 

відкритість – у 78 (25,82 %) осіб, оптимізм – у 77 (25,49 %) особи, щирість – у 61 

(20,20 %) осіб, доброта – у 60 (19,87 %) осіб, емоційна чуйність – у 60 (19,87 %) осіб, 

духовність – у 57 (18,87 %) осіб, практичний склад розуму – у 55 (18,21 %) осіб, 

почуття гумору – у 50 (16,56 %) осіб, альтруїзм – у 47 (15,56 %) осіб, благородство – 

у 36 (11,92 %) осіб, філософський склад розуму – у 13 (4,31 %) осіб, широта поглядів 

– у 12 (3,98%) осіб; 

3) цінності як матеріальні та життєві блага: наявність сім’ї – у 

121 (40,07 %) осіб, гроші – у 109 (36,10 %) осіб, кохання – у 101 (33,45 %) осіб, 

наявність дітей – у 94 (31,13 %) осіб, задоволення – у 83 (27,48 %) осіб, мудрість – у 

63 (20,87 %) осіб;4) цінності як процеси діяльності (заняття чим-небудь): 

цілеспрямованість – у 107 (35,43 %) осіб, сміливість – у 78 (25,84 %) осіб, терпіння – 

у 76 (25,17 %) осіб, працездатність – у 65 (21,52 %) осіб, кмітливість – у 58 (19,21 %) 

осіб, відпочинок – у 39 (12,91 %) осіб, моральна підтримка – у 23 (7,62 %) осіб, 

спілкування – у 16 (5,30 %) осіб, дозвілля – у 13 (4,30 %) особи, комунікабельність – 

у 12 (3,97 %) осіб, спокій – у 8 (2,65 %) осіб; 

5) цінності як інтереси: розваги – у 37 (12,25 %) осіб, ігри та інтерес до 

читання, книг – у 23 (7,61 %) осіб, інтерес до музики – у 14 (4,64 %) осіб, спорт – у 

13 (4,30 %) осіб, інтерес до театру – у 8 (2,65 %) осіб, інтерес до живопису – у 4 

(1,32 %) осіб. 

Отже, за результатами тестування виявлено, що такі цінності як: тактовність, 

ввічливість, інтелігентність, стриманість, красота вчинка, моральність, красота 
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речей, оточення, красота людської зовнішності, охайність, затишок, веселість, 

самокритичність, відсутність марнославства, відсутність снобізму та поблажливість 

до слабкостей інших у ціннісному ядрі особистості прикордонників не виявлено.  

Виявлено, що до десяти визначальних цінностей «ціннісного ядра» 

особистості прикордонників входять такі цінності як: наявність сім’ї, гроші, 

цілеспрямованість, тверда воля, кохання, любов до дітей, повага до людей, наявність 

дітей, твердість поглядів, правдивість. А, отже, визначальними ціннісно-смисловими 

сферами життя прикордонників є такі сфери їхньої життєдіяльності як: родина, 

фінанси, самовдосконалення та духовність, друзі та оточення, а не робота і кар’єра. 

Ціннісний ряд «ціннісного ядра» прикордонників має наступну послідовність 

(від найбільш цінної до найменш цінної): наявність сім’ї, гроші, цілеспрямованість, 

тверда воля, кохання, любов до дітей, повага до людей, наявність дітей, твердість 

поглядів, правдивість. Найбільш доступними з ціннісного ряду вважаємо цінності, в 

яких виявлено найменші внутрішні конфлікти.   
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Таблиця 4.6 

Ряди цінностей та їхньої доступності, внутрішні конфлікти та вакууми «ціннісного 

ядра» персоналу ДПС України 

№ 

з/п 
Ціннісний ряд Ряд доступності Внутрішні конфлікти Внутрішні вакууми 

1 наявність сім’ї кохання тверда воля жертовність 

2 гроші любов до дітей правдивість віра в Бога 

3 цілеспрямованість наявність сім’ї цілеспрямованість товариськість 

4 тверда воля твердість поглядів гроші альтруїзм 

5 кохання повага до людей чесність 
практичний склад 

розуму 

6 любов до дітей наявність дітей мудрість емоційна чуйність 

7 повага до людей гроші задоволення незлопам’ятність 

8 наявність дітей цілеспрямованість 
прямота, відкритість, 

щирість, повага до людей 
любов до тварин 

9 твердість поглядів правдивість віра в Бога ігри 

10 правдивість тверда воля твердість поглядів духовність 

 

Ряд доступності цінностей має наступну послідовність (від найбільш 

доступної до найменш доступної): кохання, любов до дітей, наявність сім’ї, 

твердість поглядів, повага до людей, наявність дітей, гроші, цілеспрямованість, 

правдивість, тверда воля. 

Найбільші прояви внутрішніх конфліктів виявлено у наступних цінностях: 

тверда воля – у 26 (8,62 %) осіб, правдивість – у 24 (7,95 %)осіб, цілеспрямованість – 

у 23 (7,62 %) осіб, гроші – у 21 (6,96 %) особи, чесність – у 20 (6,62 %) осіб, мудрість 

– у 16 (5,30 %) осіб, задоволення – у 15 (4,97 %) осіб, прямота, відкритість, щирість, 

повага до людей (відповідно по кожній цінності) – у 13 (4,30 %) осіб, віра в Бога –  

у 12 (3,97 %) осіб, твердість поглядів – у 11 (3,65 %) осіб. Найбільші прояви 

внутрішніх вакуумів виявлено у наступних цінностях: жертовність – у 9 (2,97 %) 

осіб, віра в Бога – у 2 (2,98 %) осіб, товариськість – у 7 (2,32 %) осіб, альтруїзм – у 7 

(2,32 %) осіб, практичний склад розуму – у 6 (1,99 %) осіб, емоційна чуйність – у 

6 (1,99%) осіб, незлопам’ятність – у 5 (1,65 %) осіб, любов до тварин – у 

5 (1,65%) осіб, ігри – у 5 (1,66 %) осіб, духовність – у 5 (1,65 %) осіб. 

За результатами розрахунків непараметричного критерію Спірмена виявлено 

кореляційні зв’язки між показниками ціннісних орієнтацій: індексом розходження 

цінностей та їхньої доступності, внутрішніми конфліктами та вакуумами персоналу 



223 

 

ДПС України (Додаток А). Виявлені кореляційні зв’язки показника «індекс 

розходження «Ц-Д»» засвідчують, що невідповідність між цінностями та 

можливостями щодо їхньої доступності прямо пропорційно залежить від: 

внутрішніх конфліктів (0,837 при р<0,01), внутрішніх вакуумів (0,799 при р<0,01), 

життєвих цінностей: кохання (0,224 при р<0,01), наявності хороших і вірних друзів 

(0,225 при р<0,01), щасливого сімейного життя (0,244 при р<0,01); доступності 

цінностей: активного діяльнісного життя (0,393 при р<0,01), цікавої роботи (0,239 

при р<0,01), краси природи і мистецтва (0,393 при р<0,01).  

Невідповідність між цінностями та можливостями щодо їхньої доступності 

обернено пропорційно залежить від: наявності нейтральної зони цінностей та їхньої 

доступності, де відсутні внутрішні конфлікти та вакууми (-0,817 при р<0,01), 

життєвих цінностей: цікавої роботи (-0,307 при р<0,01), доступності цінностей: 

кохання (-0,274 при р<0,01), матеріального забезпечення життя (-0,220 при р<0,01), 

наявності хороших і вірних друзів (-0,329 при р<0,01) та щасливого сімейного життя 

(-0,503 при р<0,01). 

Внутрішні конфлікти, що виникають на тлі неможливості задоволення 

актуалізованих цінностей, прямо пропорційно залежать від: індексу розходження 

«Ц-Д» (0,837 при р<0,01), внутрішніх вакуумів (0,594 при р<0,01), життєвих 

цінностей: здоров’я (0,179 при р=0,002), кохання (0,219 при р<0,01), наявності 

хороших і вірних друзів (0,255 при р<0,01), щасливого сімейного життя (0,250 при 

р<0,01); доступності цінностей: активного діяльнісного життя (0,259 при р<0,01), 

краси природи і мистецтва (0,407 при р<0,01) та творчості (0,207 при р<0,01).  

Неможливості задоволення актуалізованих цінностей обернено пропорційно 

залежать: від наявності нейтральної зони цінностей та їхньої доступності (-0,791 при 

р<0,01); від життєвих цінностей: цікавої роботи (-0,220 при р<0,01) та доступності 

цінностей: кохання (-0,314 при р<0,01), наявності хороших і вірних друзів (-0,311 

при р<0,01) та щасливого сімейного життя (-0,534 при р<0,01). 

Внутрішні вакууми, що виникають на незадоволення доступними сферами 

життєдіяльності внаслідок надлишковості та відчуття внутрішнього баласту 

доступних цінностей, прямо пропорційно залежать від: індексу розходження «Ц-Д» 
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(0,799 при р<0,01), внутрішніх конфліктів (0,594 при р<0,01), від життєвих 

цінностей: наявності хороших і вірних друзів (0,227 при р<0,01), щасливого 

сімейного життя (0,205 при р<0,01); від доступності цінностей: активного 

діяльнісного життя  

(0,414 при р<0,01), цікавої роботи (0,257 при р<0,01), краси природи і мистецтва 

(0,404 при р<0,01), впевненості в собі (0,288 при р<0,01), пізнання (0,236 при 

р<0,01), творчості (0,216 при р<0,01).  

Незадоволення доступними сферами життєдіяльності обернено пропорційно 

залежать: від наявності нейтральної зони цінностей та їхньої доступності (-0,785 при 

р<0,01); від життєвих цінностей: цікавої роботи (-0,393 при р<0,01); від доступності 

цінностей: здоров’я (-0,250 при р<0,01), кохання (-0,254 при р<0,01), матеріального 

забезпечення життя (-0,220 при р<0,01) та щасливого сімейного життя (-0,375 при 

р<0,01).  

Таким чином, за результатами дослідження виявлено незадоволення потреб 

ціннісного ядра прикордонників у здоров’ї, щасливому сімейному житті, коханні та 

матеріально-забезпеченому житті, що може виникати внаслідок блокування прояву 

почуттів, дисгармонії проживання життя в різних сферах життєдіяльності і 

призводить до зниження якості життя та до переживання внутрішнього стану 

неблагополуччя. Внутрішні конфлікти виникають на тлі надлишкової доступності 

цінностей професійної сфери життєдіяльності та неможливості задоволення 

актуалізованих цінностей в інших сферах.  

Результати тестування за методикою діагностики рівня розвитку 

рефлексивності А. Карпова і В. Пономарьової представлено у таблиці 4.7.  

Таблиця 4.7 

Результати діагностики рівня розвитку рефлексивності персоналу ДПС України за 

методикою А. Карпова і В. Пономарьової 

№ 

з/п 
Показники (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ретроспективна рефлексія діяльності: 

- високий; 

- середній; 

 

41 

127 

 

13,58 

42,05 

28 6,179 
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- низький 134 44,37 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 

2 

Рефлексія теперішньої діяльності (ситуативна): 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

66 

173 

63 

 

21,85 

57,29 

20,86 

33 5,243 

3 

Рефлексія майбутньої діяльності 

(перспективна): 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

113 

130 

59 

 

37,42 

43,05 

19,53 

33 6,181 

4 

Рефлексія спілкування та взаємодії з іншими 

людьми: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

78 

134 

90 

 

 

25,83 

44,37 

29,80 

30 6,717 

5 

Загальний рівень рефлексії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

38 

155 

109 

 

12,58 

51,33 

36,09 

4 1,727 

 

За результатами тестування за методикою діагностики рівня розвитку 

рефлексивності А. Карпова і В. Пономарьової виявлено переважання у 

прикордонників: середнього (у 127 (42,05 %) осіб) та низького (у 134 (44,37 %) осіб) 

рівнів ретроспективної рефлексії (Ме=28), що свідчить про відповідні рівні їхньої 

спроможності до аналізу передумов, мотивів і причин виникнення певної події, 

змісту поведінки, а також її результативних параметрів – продуктивності, 

ефективності, якості, задоволеності, допущених помилок, рішень тощо, що 

відбулися в минулому; середнього рівня рефлексії теперішньої діяльності 

(ситуативної) (у 173 (57,29 %) осіб) (Ме=33), що свідчить про достатній рівень 

розвитку у них безпосереднього самоконтролю поведінки в актуальній ситуації, 

осмислення її елементів, аналізу того, що відбувається, здатності до співвідношення 

власних дій із ситуацією і їх координації відповідно до умов, що змінюються і 

власним станом, що проявляється такими поведінковими проявами і 

характеристиками як обмірковування власної поточної діяльності, аналіз подій, що 

відбуваються, розгортання процесів прийняття рішення; високого (у 113 (37,42 %) 

осіб) та середнього (у 130 (43,05 %) осіб) рівнів рефлексії майбутньої діяльності 

(Ме=33), що свідчить про схильність прикордонників до аналізу майбутньої 
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діяльності та поведінки, планування та прогнозування можливих наслідків, 

вибудовування перспектив власного життя; середнього рівня рефлексії спілкування 

та взаємодії з іншими людьми (у 134 (44,37 %) осіб, Ме=30), що свідчить про 

схильність прикордонників до розуміння партнера по спілкуванню, до дзеркального 

відображення співрозмовників, спроможності до відтворення внутрішнього світу 

партнера по спілкуванню, розуміння того, як вони сприймаються партнером по 

спілкуванню; середній рівень загальної рефлексії (у 155 (51,33 %) осіб, Ме=4), що 

свідчить про схильність прикордонників до самоорганізації та саморегуляції, що 

дозволяє їм узгоджувати цінності відповідно до особливостей їхньої доступності, 

внутрішні та зовнішні умови, можливості та обмеження життєдіяльності в різних її 

сферах і проявах, здатності до позитивних або нейтральних наслідків переживань-

проживань протиріч між детермінацією та самодетермінацією існування та 

розвитку, необхідністю і можливістю, цінністю і доступністю, соціалізацією та 

індивідуалізацію. Серед показників рефлексії найширший діапазон змін значень 

виявлено у показнику рефлексії спілкування та взаємодії з іншими людьми 

(σ=6,717), а найменший – у показнику ситуативної рефлексії (σ=5,243). Відхилення 

індивідуальних значень варіант загального рівня рефлексії від їх середнього 

значення є мінімальним (Ме=4, σ=1,727). 

Отже, у досліджуваній групі прикордонників виявлено, що найбільш 

розвинутою у них є перспективна рефлексія, яка проявляється у міркуваннях 

стосовно власного майбутнього та його планування, у розумінні перспектив 

здійснення діяльності (уявлення про її організацію, процес, вибір найефективніших 

способів дій тощо), здатності до конструювання майбутнього життя в цілому. 

Перспективна рефлексія являється професійно важливою якістю прикордонників, 

сформованою на переживанні потреби у здійсненні професійної діяльності. 

Найменш розвинутою у прикордонників є ретроспективна рефлексія, що свідчить 

про недостатній розвиток у них здатності до аналізу та оцінки здійсненої діяльності, 

подій, що мали місце в минулому, недостатній рівень розвитку усвідомлення, 

розуміння і структурування досвіду, отриманого в минулому, передумов, мотивів, 

умов, етапів та результатів діяльності, а також можливих помилок, причин власних 
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невдач та успіхів. Це свідчить про те, що регламентованість, ієрархічна 

структурованість, керованість та нормативна цілеспрямованість їхньої професійної 

(службової) діяльності не вимагає осмислення прикордонниками пройденого 

особистісного професійного шляху та не враховує їхнє особистісне ставлення до 

нього. 

За параметром «психологічне поле» часу особистісний фокус особистісного 

благополуччя оцінювався за опитувальником часової перспективи Ф. Зімбардо 

представлено у таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Результати тестування персоналу ДПС України за опитувальником часової 

перспективи Ф. Зімбардо 

№ 

з/п 
Показники (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 

Негативне минуле: 

- високий; 

- підвищений; 

- середній; 

- знижений; 

- низький 

 

14 

18 

65 

90 

115 

 

4,64 

5,96 

21,52 

29,80 

38,08 

2,60 0,607 

2 

Гедоністичне теперішнє: 

- високий; 

- підвищений; 

- середній; 

- знижений; 

- низький 

 

4 

5 

26 

135 

132 

 

1,32 

1,66 

8,61 

44,70 

43,71 

3,07 0,416 

3 

Майбутнє: 

- високий; 

- підвищений; 

- середній; 

- знижений; 

- низький 

 

10 

65 

95 

61 

71 

 

3,31 

21,52 

31,46 

20,20 

23,51 

3,46 0,523 

4 

Позитивне минуле: 

- високий; 

- підвищений; 

- середній; 

- знижений; 

- низький 

 

8 

65 

134 

81 

14 

 

2,65 

21,52 

44,37 

26,82 

4,64 

3,56 0,549 

5 

Фаталістичне теперішнє: 

- високий; 

- підвищений; 

- середній; 

- знижений; 

- низький 

 

62 

81 

123 

36 

0 

 

20,53 

26,82 

40,73 

11,92 

0 

2,67 0,486 
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За результатами тестування за опитувальником часової перспективи 

Ф. Зімбардо виявлено, що досліджувані прикордонники оцінюють власне минуле 

переважно як позитивне. Високий рівень цього показника виявлено у 8 (2,65 %) осіб, 

підвищений – у 65 (21,52 %) осіб, середній – у 134 (44,37 %) осіб, знижений –  

у 81 (26,82 %) осіб, низький – у 14 (4,64 %) осіб (Ме=3,56), що свідчить про 

відповідні рівні позитивного прийняття власного минулого, при якому будь-який 

досвід є досвідом, що сприяє їхньому розвитку, а також передумовою 

сьогоднішнього життя, що виражається у теплому, сентиментальному ставленні по 

відношенню до минулого. Негативне сприйняття минулого, його неприйняття 

виявлено на високому рівні у  

14 (4,64 %) осіб та на підвищеному – у 18 (5,96 %) осіб (Ме=2,60), що проявляється 

у неприйнятті цими особами власного минулого, у відчутті болю і розчарування та 

відображає загальне песимістичне, негативне або з домішкою відрази ставлення до 

минулого, що може бути пов’язано з реальними неприємними травматичними 

подіями минулого життя та/або з негативною реконструкцією позитивних подій.  

За чинником сприйняття гедоністичного сьогодення у прикордонників 

переважають занижений (у 135 (44,70 %) осіб) та низький (у 132 (43,71 %) осіб) 

рівні його прояву, що свідчить про сприйняття ними власного теперішнього як 

наслідку минулого досвіду (дій, вчинків, прийнятих рішень тощо) і передумови 

майбутнього. Середній рівень прояву гедоністичного теперішнього виявлено у 26 

(8,61 %) осіб, підвищений – у 5 (1,66 %) осіб, а високий – у 4 (1,32 %) осіб 

(Ме=3,07). Прикордонники з високим та підвищеним рівнями гедоністичного 

теперішнього сприймають сьогодення як відірване від минулого і майбутнього. 

Вони орієнтовані на отримання задоволення, насолоджуються поточним моментом, 

не турбуються про майбутні наслідки власної поведінки і вчинків та не жертвують 

чимось на користь майбутніх винагород.  

За чинником сприйняття фаталістичного сьогодення (Ме=2,67) у 

прикордонників переважає середній рівень прояву цього показника (у 123 (40,73 %) 

осіб), у 36 (11,92 %) осіб виявлено занижений рівень, низький рівень в 

досліджуваній групі не виявлено. У 62 (20,53 %) осіб виявлено високий, а у 81 
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(26,82 % ) осіб – підвищений рівні фаталістичного теперішнього, яке прикордонники 

сприймають як незалежне від їхньої волі, визначене долею (або Богом), що 

проявляється у фаталістичному, безпорадному і безнадійному ставленні до 

майбутнього життя та життя в цілому. Відповідно можна зазначити, що у цих 

прикордонників неокреслена (або відсутня) сфокусована тимчасова перспектива, 

тобто вони не сфокусовані на цілях як орієнтирах на майбутнє, у них відсутні 

хвилювання в сьогоденні та ностальгування щодо минулого. Вони вважають, що 

їхнє майбутнє визначене (приречене, зумовлене) не ними і на нього неможливо 

вплинути власними діями, тому теперішнє повинно переживатися з покірністю та 

смиренням як факт власної долі.  

За чинником орієнтації на майбутнє (Ме=3,46) у прикордонників виявлено 

високий рівень прояву цього показника у 10 (3,31 %) осіб, підвищений – у 65 

(21,52 %) осіб, середній – у 95 (31,46 %) осіб, знижений – у 61 (20,20 %) осіб і 

низький –  

у 71 (23,51 %) особи, що свідчить про відповідні рівні наявності у прикордонників 

цілей і планів на майбутнє, а також планування і прагнень до досягнення майбутніх 

цілей і винагород. Оптимальний профіль тимчасової перспективи зі балансованою 

тимчасовою перспективою (орієнтацією) виявлено у 8 (2,65 %) прикордонників, що 

свідчить про їхню здатність до гнучкого переключення між роздумами про минуле, 

сьогодення або майбутнє в залежності від ситуативних вимог, оцінки ресурсів, 

особистісних і соціальних оцінок. Ці прикордонники спроможні збалансовувати 

змісти репрезентацій минулого досвіду (переживань), бажання сьогодення і 

адекватні уявлення про майбутні наслідки. Серед показників часової перспективи 

найширший діапазон змін значень виявлено у показнику негативного минулого 

(σ=0,607), а найменший – у показнику гедоністичного теперішнього (σ=0,416).  

Отже, за результатами тестування за опитувальником часової перспективи 

Ф. Зімбардо виявлено, що у досліджуваних прикордонників переважає позитивне 

сприйняття власного минулого, теперішнього як наслідку минулого досвіду і 

передумови майбутнього, а також орієнтація на майбутнє. Одна половина 

прикордонників являється фаталістами: вони вірять в долю і підпорядковуються їй, 
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вважаючи особистісне життєтворення неможливим, і впевнені у власній 

неспроможності вплинути на події ні свого теперішнього, ні майбутнього життя. 

Але стосовно майбутнього життя – вони можуть на нього орієнтуватися завдяки 

наявності цілей і планів на майбутнє, а також поведінці, спрямованій на здійснення 

цих планів і цілей. Друга половина досліджуваних прикордонників вважають, що 

вони здатні до самовизначення та самовираження, спроможні завдяки власним 

зусиллям вибудовувати власне життя. Більшість прикордонників мають чіткі 

орієнтації на майбутнє. 

Результати тестування за шкалою суб’єктивного благополуччя Г. Перуе-Баду 

в адаптації М. Соколової представлено у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 

Результати тестування персоналу ДПС України за шкалою суб’єктивного 

благополуччя Г. Перуе-Баду в адаптації М. Соколової 

№ 

з/п 
Показники (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 

Напруга та чутливість: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

38 

231 

33 

 

12,58 

76,49 

10,93 

10 3,401 

2 

Ознаки психоемоційної симптоматики: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

75 

181 

46 

 

24,84 

59,93 

15,23 

10 5,251 

3 

Зміни настрою: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

28 

132 

142 

 

9,27 

43,71 

47,02 

4 3,150 

4 

Значущість соціального оточення: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

23 

148 

131 

 

7,61 

49,01 

43,38 

8 4,095 

5 

Самооцінка здоров’я: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

31 

179 

92 

 

10,27 

59,27 

30,46 

4 3,005 

6 

Ступінь задоволеності повсякденною діяльністю: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

26 

137 

139 

 

8,61 

45,36 

46,03 

9 3,609 

7 

Суб’єктивне благополуччя: 

- дуже високий; 

- високий; 

 

18 

91 

 

5,96 

30,13 

4 2,336 
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- середній; 

- низький; 

- дуже низький 

172 

13 

8 

56,95 

4,31 

2,65 

 

За результатами тестування за шкалою суб’єктивного благополуччя Г. Перуе-

Баду в адаптації М. Соколової у переважної більшості прикордонників виявлено 

середні рівні: прояву напруги та чутливості (у 231 (76,49 %) особи), (Ме=10), що 

свідчить про середній рівень їхнього пригнічення та негативного впливу роботи, 

залежності від інших осіб та потреби в усамітненні; прояву ознак психоемоційної 

симптоматики (у 181 (59,93 %) особи), (Ме=10), що свідчить про середній рівень 

прояву безсоння, безпричинного неспокою, занадто емоційного реагування на 

незначні перешкоди, розсіяність; значущості соціального оточення (у 148 (49,01 %) 

осіб), (Ме=8), що свідчить про наявність у соціальному оточенні прикордонників 

осіб, до яких можна звернутися по допомогу та підтримку, товариськості та 

дружелюбності, задоволення від взаємодії з членами сім’ї та друзями; самооцінки 

здоров’я (у 179 (59,27 %) осіб), (Ме=4), що свідчить про достатні рівні здоров’я, 

бадьорості та хорошого самопочуття; середній (у 137 (45,36 %) осіб) та низький  

(у 139 (46,03 %) осіб) рівні задоволеності повсякденною діяльністю (Ме=9), що 

свідчить про відповідні рівні задоволення ними процесом повсякденної діяльності та 

наявності сил і натхнення працювати; низький рівень прояву хорошого настрою та 

оптимістичного сприйняття майбутнього (у 142 (47,02 %) осіб, Ме=4).  

Дуже високий рівень суб’єктивного благополуччя (Ме=4) виявлено у  

18 (5,96 %) прикордонників, що свідчить про їхнє абсолютне емоційне благополуччя 

і заперечення ними серйозних психологічних проблем. Це особи з позитивною 

самооцінкою, які не схильні висловлювати скарги на різні недуги, оптимістичні, 

товариські, впевнені у власних здібностях, ефективно діють в умовах стресу, не 

схильні до тривоги. Високий рівень суб’єктивного благополуччя виявлено  

у 91 (30,13 %) особи, яким притаманний помірний емоційний комфорт. Вони не 

відчувають серйозних емоційних проблем, достатньо впевнені у власних силах, 

активні, успішно взаємодіють з людьми, які їх оточують, адекватно керують 

власною поведінкою та діями. У 172 (56,95 %) осіб виявлено помірний рівень 
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суб’єктивного благополуччя, у яких відсутні серйозні життєві проблеми, але 

емоційний комфорт є зниженим. У 13 (4,31 %) осіб виявлено суб’єктивне 

неблагополуччя, які схильні до депресії і тривоги, песимістичні, замкнуті, залежні та 

важко переживають стресові ситуації. У 8 (2,65 %) осіб виявлено суб’єктивне 

неблагополуччя з вираженим емоційним дискомфортом, що виражається у наявності 

у цих прикордонників комплексу неповноцінності, незадоволенні самими собою і 

своїм становищем, недовірою оточуючим людям і відсутністю надії на майбутнє. 

Прикордонники, у яких виявлено високий рівень суб’єктивного неблагополуччя, 

мають труднощі в контролі власних емоцій, вони неврівноважені, негнучкі, постійно 

турбуються з приводу реальних і уявних неприємностей та проблем. Серед 

показників суб’єктивного благополуччя найширший діапазон змін значень виявлено 

у показнику ознак психоемоційної симптоматики (σ=5,251), а найменший – у 

показнику самооцінки здоров’я (σ=3,005). Відхилення індивідуальних значень 

варіант загального рівня суб’єктивного благополуччя від їх середнього значення є 

меншим (σ=2,336) порівняно з іншими показниками. 

Отже, у прикордонників переважають середні рівні прояву напруги та 

чутливості, ознак психоемоційної симптоматики, значущості соціального оточення, 

самооцінки здоров’я, низькі рівні прояву зміни настрою та задоволеності 

повсякденною діяльністю, що свідчить про наявність у них помірного суб’єктивного 

благополуччя. 

За результатами розрахунків непараметричного критерію Спірмена виявлено 

кореляційні зв’язки між показниками особистісного фокусу особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України (Додаток А). Показник суб’єктивного 

благополуччя персоналу ДПС України позитивно корелює на рівні високої 

статистичної значущості з показниками: 1) життєвих орієнтацій (r=0,318, при 

р<0,01), а саме: від сформованих життєвих цілей (r=0,232, при р<0,01), процесу 

життя (r=0,265, при р<0,01), результату життя (r=0,218, при р<0,01), локусу 

контролю Я (r=0,387, при р<0,01) та локусу контролю життя (r=0,268, при р<0,01); 

2) міри сповненності (здійсненності) життя (r=0,307, при р<0,01), а саме: 

самодистанціювання (r=0,264, при р<0,01), самотрансценденції (r=0,245, при 
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р<0,01), свободи (r=0,347, при р<0,01), відповідальності (r=0,266, при р<0,01), 

персональної здійсненності життя (r=0,266, при р<0,01) та ситуативної 

екзистенційної здійсненності (r=0,323, при р<0,01); 3) особистісних життєвих 

цінностей: краси природи і мистецтва (r=0,205, при р<0,01), пізнання (r=0,200, при 

р<0,01), щасливої сім’ї (r=0,239, при р<0,01); 4) доступних цінностей: свободи як 

незалежності у вчинках та діях (r=0,273, при р<0,01) та творчості (r=0,265, при 

р<0,01); 5) емоційно-позитивних станів (r=0,225, при р<0,01); 6) негативного 

(r=0,311, при р<0,01) та позитивного досвіду минулого життя (r=0,234, при р<0,01); 

7) значущості соціального оточення (r=0,736, при р<0,01); 10) самооцінки здоров’я 

(r=0,672, при р<0,01); 8) задоволеності повсякденною діяльністю (r=0,794, при 

р<0,01). Показник суб’єктивного благополуччя персоналу ДПС України негативно 

корелює з показниками: дискомфорту (r=-0,247, при р<0,01), емоційно-негативних 

станів  

(r=-0,368, при р<0,01), напруги та чутливості (r=-0,640, при р<0,01), негативної 

психоемоційної симптоматики (r=-0,754, при р<0,01) та зміни настрою (r=-0,649, при 

р<0,01).  

Таким чином, задоволеність повсякденною діяльністю, значущість 

соціального оточення, самооцінка здоров’я, локус контролю Я, свобода, життєві 

орієнтації, негативний і позитивний досвід минулого та міра сповненності життя 

позитивно впливають на переживання особистісного благополуччя. Негативна 

психоемоційна симптоматика, зміна настрою, напруга, чутливість та емоційно-

негативні стани негативно корелюють з переживанням особистісного благополуччя 

прикордонників.  

 

 

4.2 Професійний фокус особистісного благополуччя персоналу Державної 

прикордонної служби України 

 

Професійний фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

відповідно до розробленої фокусовано-холістичної моделі особистісного 
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благополуччя за параметром «психологічне поле» життєвого середовища містить 

професійну ідентичність, професійне самоставлення, професійну самодетермінацію 

та за параметром «психологічне поле» часу – професійне самоздіснення. Для 

дослідження професійного фокусу особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України було використано методику вивчення мотивації професійної кар’єри 

Е. Шейна, тест «Мотиваційний профіль» Ш. Річі і П. Мартіна, методику вивчення 

професійної ідентичності Л. Шнайдер, методику «Професійне самоставлення 

особистості» К. Карпінського, методику «Професійна затребуваність особистості» 

О. Харитонової, методику оцінки професійного благополуччя К. Рут.  

Результати емпіричного дослідження професійного фокусу особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України представлено у таблицях 4.10-4.16. Для 

оцінки професійної самодетермінації як компоненту професійного фокусу 

особистісного благополуччя прикордонників використано методику діагностики 

ціннісних орієнтацій в кар’єрі Е. Шейна в адаптації В. Чікер та В. Винокурової, 

результати тестування за якою представлено у таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 

Особливості ціннісних орієнтацій в кар’єрі персоналу ДПС України 

№ 

з/п 
Ціннісні орієнтації в кар’єрі 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 Професійна компетентність 15 4,97 32 8,016 

2 Менеджмент 18 5,96 34 8,882 

3 Автономія (незалежність) 9 2,98 31 9,290 

4 Стабільність роботи 93 30,80 24 6,328 

5 Стабільність місця проживання 21 6,95 13 7,593 

6 Служіння 53 17,55 40 7,485 

7 Виклик 7 2,31 33 7,293 

8 Інтеграція стилів життя 23 7,62 36 7,518 

9 Підприємництво 16 5,30 29 10,040 

10 
Кар’єра не являється центральною в житті 

особистості 
47 15,56 - - 

Одним з важливих аспектів професійного розвитку особистості, а також її 

самореалізації є свідоме планування кар’єри та подальша її реалізація. Критеріями 

вдалої кар’єри є задоволеність життєвою ситуацією (суб’єктивний критерій) і 

соціальний успіх (об’єктивний критерій). Об’єктивна зовнішня сторона кар’єри 

репрезентує послідовність займаних прикордонником професійних позицій, а 
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суб’єктивна внутрішня сторона – уявлення щодо способу реалізації професійного 

життя та власної ролі в ньому. На систему ціннісних орієнтацій та соціальних 

установок стосовно кар’єри і роботи взагалі впливає минулий життєвий досвід 

прикордонників, тому в професійному плані на основі і в результаті навчання та в 

початкові роки розвитку кар’єри, вони являються стійкими і можуть залишатися 

стабільними тривалий час [293]. Отже, за результатами тестування за методикою 

діагностики ціннісних орієнтацій в кар’єрі Е. Шейна в адаптації В. Чікер та 

В. Винокурової у досліджуваній групі прикордонників виявлено наступні провідні 

кар’єрні орієнтації:  

1) стабільність і надійність роботи на тривалий час (Ме=24) – у 93 (30,80 %) 

осіб, що задовольняє їхню потребу в безпеці, захисті і відкриває можливості 

прогнозування майбутнього життя. Ці особи ототожнюють свою роботу зі своєю 

кар’єрою, цінують соціальні гарантії, які дає ДПС України. Їхній вибір місця роботи 

пов’язаний саме з тривалим контрактом і стабільною діяльністю ДПС як інституту 

влади в державі. Це свідчить про те, що прикордонники з цією кар’єрною 

орієнтацією відповідальність за управління своєю власною кар’єрою частково 

перекладають на службу та керівництво; 

2) служіння як можливість втілювати в роботі свої ідеали і цінності (Ме=40) – 

у 53 (17,55 %) осіб. Служіння як провідна ціннісна орієнтація кар’єри притаманна 

прикордонникам, які у професійній діяльності прагнуть реалізовувати головні 

особистісні цінності, приносити користь людям, суспільству. Для них дуже 

важливими є конкретні результати власної діяльності, а побудова власної кар’єри 

базується на можливості максимально ефективно використовувати власні таланти і 

досвід для реалізації суспільно важливої мети. Вони орієнтовані на служіння, 

товариськість, консервативність, і будуть служити до тих пір, поки цінності ДПС 

співпадатимуть з їхніми особистісними цілями і цінностями; 

3) інтеграція стилів життя як спосіб збереження гармонії між особистим 

життям і кар’єрою (Ме=36) – у 23 (7,62 %) осіб. Для цих прикордонників кар’єра 

асоціюється із загальним стилем життя, врівноважуючи їхні актуалізовані потреби, 

потреби сім’ї та потреби кар’єри. Вони прагнуть, щоб організаційні відносини 
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відображували повагу до їхніх особистих і сімейних проблем. Вибір і підтримка 

обраного ними способу життя для них є важливішими, ніж досягнення успіху в 

кар’єрі. Розвиток кар’єри їх приваблює тільки в тому випадку, якщо вона не 

порушує звичні для них стиль життя і оточення. Для них важливим є врівноваження 

різних сфер життєдіяльності – кар’єри, сім’ї, особистих інтересів тощо; 

4) стабільність місця проживання (Ме=13) – у 21 (6,95 %) осіб, що пов’язано з 

можливістю проживати у своєму місті або з мінімумом переїздів та відряджень. Для 

цих прикордонників важливою є можливість залишитися на одному місці 

проживання, ніж отримати підвищення або нову посаду в іншій місцевості; 

5) менеджмент (Ме=34) – у 18 (5,96 %) осіб. Це орієнтація прикордонників на 

інтеграцію зусиль інших людей (колег, підлеглих) для виконання службової задачі, 

вони несуть відповідальність за кінцевий результат діяльності. Ключовими 

цінностями і мотивами власної кар’єри вони вважають можливості для лідерства, 

високого доходу, підвищених рівнів відповідальності і здійснення власного внеску в 

успіх ДПС України як організації. Їхній професійний розвиток відбувається завдяки 

набуттю влади, перебуванню на керівних посадах, усвідомленню того, що від них 

залежить прийняття ключових рішень;  

6) підприємництво, як здатність створювати щось нове в організації, (Ме=29) 

– у 16 (5,30 %) осіб. Як провідна ціннісна орієнтація кар’єри, підприємництво 

притаманне прикордонникам, яким подобається створювати щось нове в органі 

(підрозділі) ДПС України: модернізувати його, розвивати, розширювати тощо; 

7) професійна компетентність (Ме=32) – у 15 (4,97 %) осіб. Вона пов’язана з 

можливістю реалізації в професійній діяльності здібностей і талантів. 

Прикордонники з цією кар’єрною орієнтацією прагнуть до досягнення успіху в 

професійній сфері життєдіяльності. Проте, вони швидко втрачають інтерес до 

роботи, яка не дозволяє розвивати їхні здібності. Їх не цікавить навіть висока 

посада, якщо вона не пов’язана з їхніми професійними компетенціями; вони 

шукають визнання своїх талантів, що має виражатися в статусі, який відповідає 

їхній майстерності та не погоджуються на будь-які керівні посади, а управління 

розглядають як необхідну умову для просування у професійній сфері;  
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8) автономія (незалежність) (Ме=31) – у 9 (2,98 %) осіб. Прикордонники з 

цією провідною кар’єрною орієнтацією прагнуть виконувати роботу своїм власним 

способом, темпом і за власними стандартами. Для них неприйнятним є суворе 

дотримання організаційних правил, приписів і обмежень та втручання в приватне 

життя. Ці особи відчувають труднощі, пов’язані з встановленими правилами, 

процедурами, робочим днем, дисципліною, формою одягу тощо. Першочергове 

завдання розвитку власної кар’єри вони вбачають в отриманні можливості 

працювати самостійно, а кар’єру сприймають як спосіб реалізації їхньої свободи;  

9) виклик (Ме=33) – у 7 (2,31 %) осіб. Виклик пов’язаний з успіхом подолання 

прикордонниками нездоланних перешкод, з вирішенням нерозв’язаних складних 

проблем. Прикордонники з цією ціннісною орієнтацією орієнтовані на те, щоб 

«кидати виклик»: виконувати більш важку роботу, або працювати в особливих 

та/або екстремальних умовах діяльності, в середовищі складних міжособистісних 

відносин. Вони орієнтовані на свідомий вибір стосовно вирішення складних 

завдань, подолання перешкод заради перемоги в боротьбі. Вони переживають 

благополуччя тільки тоді, коли постійно залучені до вирішення важких проблем чи 

в ситуації змагання. Кар’єра для них – це постійний виклик їхньому 

професіоналізму, і вони завжди готові його прийняти. Соціальна ситуація 

найчастіше розглядається з позиції «виграшу – програшу», а процес боротьби і 

перемога є важливішими для них, ніж конкретна сфера діяльності або кваліфікація. 

Новизна, різноманітність і виклик мають для них дуже велику цінність, і, якщо все 

відбувається, дається, вирішується дуже просто, їм стає нудно. Серед показників 

ціннісних орієнтацій в кар’єрі найширший діапазон змін значень виявлено у 

показнику підприємництво (σ=10,040), а найменший – у показнику стабільності 

роботи (σ=6,328). Окрім того, за результатами тестування виявлено, що у 47 (15,56 

%) прикордонників кар’єра не являється їхньою центральною ціннісною 

орієнтацією в професійній сфері життєдіяльності. Переважно до цієї групи 

досліджуваних входять особи, які мають стаж служби 1-2 роки та більше 20 років. 

Загалом у досліджуваній групі прикордонників переважають такі провідні кар’єрні 
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ціннісні орієнтації як: стабільність і надійність роботи на тривалий час та служіння 

як можливість втілювати в роботі свої ідеали і цінності.  

Отже, професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України 

детермінується тривалим контрактом і стабільною діяльністю, яка ототожнюється з 

кар’єрою, соціальними гарантіями, що дає служба в прикордонному відомстві, а 

також можливостями втілювати в роботі свої особистісні цінності. Зазначене дає 

підставу зробити висновки, що провідними чинниками, які детермінують 

професійну діяльність прикордонників є можливості тривалого працевлаштування, 

які дають їм простір для кар’єрного зростання та виконання професійних 

(службових) обов’язків відповідно до особистісних цілей та цінностей, орієнтованих 

на суспільно значущу мету – безпеку країни, а також для матеріального 

забезпечення життя, що за параметром часу сприяє позитивному оцінюванню якості 

життя, професійного самоздійснення, успішності та відкриває професійні 

перспективи.  

Для оцінки професійної ідентичності як компоненту професійного фокусу 

особистісного благополуччя прикордонників використано методику діагностики 

професійної ідентичності Л. Шнейдер, результати тестування за якою представлено 

у таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 

Особливості професійної ідентичності персоналу ДПС України 

№ 

з/п 
Професійна ідентичність 

Кількість досліджуваних 

осіб % 

1 Передчасна ідентичність 25 8,28 

2 Дифузна ідентичність 30 9,93 

3 Мораторій 49 16,23 

4 Досягнута позитивна ідентичність 107 35,43 

5 Псевдопозитивна ідентичність 91 30,13 

За результатами тестування за методикою діагностики професійної 

ідентичності Л. Шнейдер виявлено наступні особливості професійної ідентичності 

персоналу ДПС України: 

1) у 25 (8,28 %) осіб виявлено передчасну ідентичність, яка характеризується 

високою авторитарністю та низькою самостійністю, і свідчить про те, що ці 
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прикордонники не робили незалежних життєвих виборів, власна ідентичність ними 

не усвідомлюється, і являється нав’язаною ідентичністю; 

2) у 30 (9,93 %) осіб виявлено дифузну ідентичність, що свідчить про 

відсутність або несформованість стійких життєвих цілей, цінностей і переконань у 

прикордонників цієї групи. Їм притаманний середній ступінь незадоволеності собою 

і власними можливостями. Вони сумніваються у власній здатності викликати в 

інших повагу та у цінності власної особистості, проявляють відстороненість, 

втрачають інтерес до свого внутрішнього світу і не бажають змінюватися на тлі 

загального позитивного ставлення до себе. Наявні внутрішні конфлікти, сумніви, 

занижена самооцінка призводять до виникнення у них сумнівів у власній здатності 

щось змінити або зробити, вони вдаються до самозвинувачення у власних невдачах;  

3) у 49 (16,23 %) осіб виявлено мораторій – статус ідентичності, який показує, 

що ці прикордонники перебувають в стані кризи ідентичності й активно 

намагаються вирішити її. Їм притаманний високий рівень тривожності; 

4) у 107 (35,43 %) осіб виявлено досягнуту ідентичність – статус ідентичності 

притаманний прикордонникам зі сформованими особистісно значущими цілями, 

цінностями і переконаннями, які визначають їхнє почуття спрямованості і 

осмисленості життя. Репрезентацією досягнутої ідентичності прикордонниками є 

позитивне самоставлення при позитивному оцінюванні власних якостей і 

стабільному зв’язку з соціумом, а також повна координації механізмів ідентифікації 

і диференціації. У них розвинені уявлення про те, що їхні особистість, характер і 

діяльність здатні викликати в інших повагу, симпатію, схвалення і розуміння. Вони 

відчувають цінності власної особистості і одночасно цінність власного «Я» для 

інших людей. Їм притаманні висока самоцінність і енергетика, впевненість в собі 

при високій внутрішній напруженості; бажання відповідати ідеальному уявленню 

про себе; підвищена рефлексія, усвідомлення своїх труднощів; визначеність 

життєвої ситуації; висока наповненість і товариськість, що пояснюється 

завантаженістю життя і стурбованістю повсякденними справами в різних сферах 

життєдіяльності; орієнтація на інших та їхню значущість;  
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5) у 91 (30,13 %) осіб – псевдоідентичність – статус ідентичності зі стабільним 

запереченням прикордонниками власної унікальності або, навпаки, її амбітне 

підкреслення з переходом в стереотипію. У них деформований механізм 

ідентифікації у бік гіпертрофованості та порушено тимчасову зв’язність життя. 

Вони не бажають змінюватися, не сприймають критику на свою адресу та мають 

низьку здатність до аналізу власних психічних станів, усвідомлення власних дій та 

організації та регуляції поведінки та діяльності. Псевдоідентичність прикордонників 

швидше проявляється як гіперідентичність, що, швидше за все, виникає внаслідок 

тотального поглинання статусом, роллю, діяльністю при високому позитивному 

оцінюванні власних якостей, порушенні зв’язків з соціумом, прагненні досягти мети 

будь-якими засобами. 

Таким чином, у переважної більшості персоналу ДПС України (у 64,57 % осіб) 

виявлено суперечності у професійній ідентичності, що проявляються у стійкому 

переживанні стану відсутності тотожності власного «Я» у часі і сфері професійної 

(службової) діяльності. Це переживання є наслідком розузгодженості (та/або 

несформованості (переформатування)) стійких особистісних життєвих цілей, 

цінностей, переконань з об’єктивними вимогами їхньої професійної (службовою) 

діяльності або є наслідком тотального поглинання статусом та сферою професійної 

діяльності, перекладанням відповідальності за її якість на прикордонне відомство. 

Для оцінки аналізу мотиваційного профілю прикордонників використано тест 

«Мотиваційний профіль» Ш. Річі та П. Мартина, результати тестування за яким 

представлено у таблиці 4.12.  

Таблиця 4.12 

Особливості мотиваційного профілю персоналу ДПС України 

№ 
з/п 

Потреби (рівні) 
Кількість 

досліджуваних 
Описові 

статистики 
осіб % Ме σ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Потреба у високій заробітній платі та винагороді: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
25 
98 
179 

 
8,28 
32,45 
59,27 

30,0 17,831 

2 
Потреба в хороших умовах праці та комфортній 
обстановці: 
- високий; 

 
 

26 

 
 

8,61 
31,0 16,842 



242 

 

- середній; 
- низький 

143 
133 

47,35 
44,04 

3 

Потреба у чіткому структуруванні роботи, наявності 
зворотнього зв'язку та інформації: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
 

18 
135 
149 

 
 

5,96 
44,70 
49,34 

23,0 14,338 

4 

Потреба у соціальних контактах: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
13 
145 
144 

 
4,31 
48,01 
47,68 

27,5 13,689 

5 

Потреба у формуванні та підтримці довгострокових 
стабільних взаємостосунків: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
 

131 
136 
35 

 
 

43,38 
45,03 
11,59 

30,0 10,889 

6 

Потреба у визнанні з боку інших осіб: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
11 
177 
114 

 
3,64 
58,61 
37,75 

32,0 12,839 

Продовження табл. 4.12 
1 2 3 4 5 6 

7 

Потреба ставити складні цілі та досягати їх: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
44 
187 
71 

 
14,57 
61,92 
23,51 

35,0 16,500 

8 

Потреба у впливовості і владі, прагненні керувати 
іншими, наполегливому прагненні до конкуренції: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
 

81 
168 
53 

 
 

26,82 
55,63 
17,55 

38,0 16,810 

9 

Потреба у різноманітності, змінах і стимуляції, 

прагненні уникати рутини: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

21 

163 

118 

 

 

6,96 

53,97 

39,07 

31,0 15,463 

10 

Потреба бути креативним та відкритим до нових ідей: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

11 

56 

235 

 

3,64 

18,54 

77,82 

20,0 15,301 

11 

Потреба в самовдосконаленні, зростанні та розвитку 

як особистості: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

17 

113 

172 

 

 

5,63 

37,42 

56,95 

26,0 15,871 

12 

Потреба у відчутті затребуваності в цікавій 

суспільно-корисній праці: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

29 

63 

210 

 

 

9,60 

20,86 

69,54 

26,0 20,529 
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У мотиваційному профілі прикордонників переважають: середні рівні прояву 

потреб у ставленні складних цілей та їх досягненні (187 (61,92 %) осіб, Ме=35), у 

визнанні з боку інших осіб (177 (58,61 %) осіб, Ме=32), у впливовості та владі (168 

(55,63 %) осіб, Ме=38), у різноманітності, змінах і стимуляції (163 (53,97 %) осіб, 

Ме=31), у соціальних контактах (145 (48,01 %) осіб, Ме=27,5), в хороших умовах 

праці та комфортній обстановці (143 (47,35 %) осіб, Ме=31), у формуванні та 

підтримці довгострокових стабільних взаємостосунків (136 (45,03 %) осіб, Ме=30); 

низькі рівні прояву потреб у креативності та відкритості до нових ідей (235 

(77,82 %) осіб, Ме=20), у затребуваності в цікавій суспільно-корисній праці (210 

(69,54 %) осіб, Ме=26), у високій заробітній платі та винагороді (179 (59,27 %) осіб, 

Ме=30), у самовдосконаленні, зростанні та розвитку як особистості (172 (56,95 %) 

осіб, Ме=26), у чіткому структуруванні роботи (149 (49,34 %) осіб, Ме=23). Серед 

показників мотиваційного профілю найширший діапазон змін значень виявлено у 

показнику потреби у відчутті затребуваності в суспільно-корисній праці (σ=20,529), 

а найменший – у показнику потреби у формуванні та підтримці довгострокових 

стабільних взаємостосунків (σ=10,889). Виявлені потреби у мотиваційному профілі 

прикордонників вказують на їхнє бажання бути активно включеними у професійну 

(службову) діяльність та якісно виконувати професійні завдання, а також мати 

можливості оцінити власні досягнення, професійний внесок, результат тощо, що 

покращуватимуться при задоволенні потреби у різноманітності, змінах і стимуляції. 

Окрім того, для оцінки якості професійної сфери життєдіяльності прикордонники 

потребують позитивної оцінки власних досягнень та успіхів з боку керівництва й 

інших оточуючих їх людей, розширення соціальних контактів, формування та 

підтримки довгострокових стабільних взаємостосунків, а також зростання власної 

впливовості та владних повноважень з метою професійного самоствердження та 

самоздійснення.  

Для оцінки професійного самоставлення як компоненту професійного фокусу 

особистісного благополуччя прикордонників використано методику «Професійне 

самоставлення особистості» К. Карпінського, результати тестування за якою 

представлено у таблиці 4.13. 
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Таблиця 4.13 

Особливості професійного самоставлення персоналу ДПС України 

№ 
з/п 

Показники професійного самоставлення (рівні) 
Кількість 

досліджуваних 
Описові 

статистики 
осіб % Ме σ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Внутрішня конфліктність професійного самоставлення: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

52 

203 

47 

 

17,22 

67,22 

15,56 

21 7,159 

2 

Самоповага в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

32 

235 

35 

 

10,59 

77,82 

11,59 

28 5,055 

2.1 

Самовпевненість в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

38 

236 

28 

 

12,58 

78,15 

9,27 

14 2,373 
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Продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 5 6 

2.2 

Самоприв’язаність в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

35 

218 

49 

 

11,58 

72,19 

16,23 

14 3,194 

3 

Самозвинувачення в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

6 

252 

44 

 

1,99 

83,44 

14,57 

12 2,462 

4 

Самоефективність в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

39 

211 

52 

 

12,91 

69,87 

17,22 

31 4,959 

4.1 

Самоуправління в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

34 

212 

56 

 

11,26 

70,20 

18,54 

22 3,633 

4.2 

Самооцінка особистісного зростання в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

68 

147 

87 

 

22,51 

48,68 

28,81 

9 1,936 

5 

Самоприниження в професії: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

33 

212 

57 

 

10,93 

70,20 

18,87 

34 8,559 

6 

Загальний показник позитивності професійного 

самоставлення: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

 

0 

183 

119 

 

 

0 

60,60 

40,40 

92 8,639 

 

За результатами тестування за методикою «Професійне самоставлення 

особистості» К. Карпінського у переважної більшості прикордонників виявлено 

позитивність професійного самоставлення (у 183 (60,60 %) осіб, Ме=92), що 

свідчить про глобальне, внутрішнє почуття позитивного ставлення до самих себе як 

суб’єкта професійної (службової) діяльності. Це обумовлено: переважанням 

середніх рівнів внутрішньої конфліктності професійного самоставлення (у 203 

(67,22 %) осіб, Ме=21), професійної самоповаги (у 235 (77,82 %) осіб, Ме=28), 

самовпевненості  

(у 236 (78,15 %) осіб, Ме=14), самоприв’язаності (у 218 (72,19 %) осіб, Ме=14) 

самозвинувачення (у 252 (83,44 %) осіб, Ме=12), самоефективності (у 211 (69,87 %) 

осіб, Ме=31), самооцінки особистісного зростання в професії (у 147 (48,68 %) осіб, 
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Ме=9), та самоприниження (у 212 (70,20 %) осіб, Ме=34). Це свідчить про наявність 

суперечностей у переживаннях особистісного благополуччя, а саме: про об’єктивну 

неузгодженість професійних вимог та індивідуальних можливостей та ресурсів 

прикордонників, що може переживатися через виникнення почуття нікчемності, 

непотрібності, недовіри до себе як фахівця і збентеження через свою «незграбність», 

«незручність» в деяких професійних справах, а також почуття неадекватності 

вибору професії, непристосованості до певних умов праці через самозвинувачення  

(у 252 (83,44 %) осіб) та самоприниження (у 212 (70,20 %) осіб). Проте, професійне 

самоставлення більшості прикордонників характеризується переживанням 

переважно стану суб’єктивної задоволеності наявним рівнем розвитку професійно 

важливих знань, умінь і навичок, здібностей і якостей, що поєднується з почуттям 

самодостатності, автономії при здійсненні професійних обов’язків і прийняття 

професійних рішень; оцінюванням на достатньому рівні власної відповідності 

вимогам професії і професіоналізму, що супроводжується переживанням 

задоволеності результатами становлення і реалізації в професії.  

Самоефективність (у 211 (69,87 %) осіб) як показник успішності оцінюється 

прикордонниками завдяки їхній здатності до усвідомленого застосування власних 

індивідуальних властивостей для конструктивного розв’язання суперечностей і 

досягнення високих результатів у професійній (службовій) діяльності. Це, в свою 

чергу, за параметром «психологічне поле» часу трансформується у стимули 

професійного зростання та особистісного розвитку і визначає професійні 

перспективи. Серед показників професійного самоставлення найширший діапазон 

змін значень виявлено у показниках самоприниження у професії (σ=8,559) та 

загальному показнику позитивності професійного самоставлення (σ=8,639), а 

найменший – у показнику самозвинувачення у професії (σ=2,462). 

Для оцінки професійної затребуваності як показника професійної 

самодетермінації за параметром «психологічне поле» життєвого середовища та як 

показника позитивності переживання актуального стану професійного 

самоздійснення за параметром «психологічне поле» часу використано методику 
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«Професійна затребуваність особистості» О. Харитонової, результати тестування за 

якою представлено у таблиці 4.14. 

Таблиця 4.14 

Особливості професійної затребуваності персоналу ДПС України 

№ 

з/п 
Показники професійної затребуваності (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 

Задоволеність реалізацією професійного потенціалу: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
98 
197 
7 

 
32,45 
65,23 
2,32 

27,0 4,580 

2 

Приналежність до професійної спільноти: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
60 
234 
8 

 
19,87 
77,48 
2,65 

27,0 4,050 

3 

Переживання професійної затребуваності: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
74 
214 
14 

 
24,50 
70,86 
4,64 

28,5 4,810 

4 

Професійна компетентність: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
154 
135 
13 

 
50,99 
44,70 
4,31 

28,0 4,270 

5 

Професійний авторитет: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
72 
217 
13 

 
23,84 
71,85 
4,31 

25,0 4,064 

6 

Суб’єктивна оцінка результатів професійної діяльності: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
46 
221 
35 

 
15,23 
73,18 
11,59 

30,0 4,404 

7 

Ставлення інших людей: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

37 

234 

31 

 

12,25 

77,48 

10,27 

28,0 4,381 

8 

Самоставлення: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

138 

149 

15 

 

45,70 

49,34 

4,96 

26,0 4,165 

9 

Загальний рівень професійної затребуваності: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

118 

162 

22 

 

39,07 

53,64 

7,29 

145,0 19,367 

 

За результатами тестування за методикою «Професійна затребуваність 

особистості» О. Харитонової у переважної більшості прикордонників виявлено 

високий (у 118 (39,07 %) осіб) та середній (у 162 (53,64 %) осіб) рівні загальної 
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професійної затребуваності (Ме=145), що свідчить про їхнє позитивне ставляться до 

себе як до фахівців, що можуть реалізувати свій професійний потенціал. У них 

виражене диференційоване уявлення про себе як представників професійної 

спільноти ДПС України і в зв’язку з цим сформоване позитивне емоційне ставлення 

до себе і до цінностей професійної спільноти. Ці прикордонники не сумніваються в 

своїй професійній компетентності і впевнені, що в професійному плані є 

авторитетом для колег, керівництва, близьких. На тлі високого оцінювання 

результатів своєї професійної (службової) діяльності для них характерним є 

очікування позитивного ставлення з боку інших людей і позитивного 

самоставлення, обумовленого значущістю їх як професіоналів для близьких людей. 

У 22 (7,29 %) прикордонників виявлено незадоволеність ступенем реалізації 

професійного потенціалу, недиференційоване уявлення про себе як представника 

професійної спільноти. Вони схильні болісно переживати свою професійну 

незатребуваність, в тому числі, непотрібність результатів своєї діяльності для інших 

людей, знецінюючи при цьому і власну професійну (службову) діяльність, і її 

результати. Ці прикордонники очікують негативного ставлення до себе як 

професіоналів з боку інших людей і мають негативне самоставлення, обумовлене 

незначущістю результатів їхньої професійної (службової) діяльності для близьких 

людей. 

Отже, виявлено середній рівень прояву загальної професійної затребуваності 

як інтегрального показника професійної самодетермінації та самоставлення за 

параметром «психологічне поле» життєвого середовища професійного фокусу 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України, що пов’язано з високим 

рівнем професійної компетентності (у 154 (50,99 %) осіб, Ме=28), середніми 

рівнями професійного авторитету (у 217 (71,85 %) осіб, Ме=25), професійного 

самоставлення (у 149 (49,34 %) осіб, Ме=26) та приналежності до професійної 

спільноти прикордонного відомства (у 234 (77,48 %) осіб, Ме=27). А як показник 

позитивності переживання актуального стану професійного самоздійснення за 

параметром «психологічне поле» часу, професійна затребуваність визначається 

переживанням внутрішнього стану професійної затребуваності на середньому рівні 
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(у 214 (70,86 %) осіб, Ме=28,5), середніми рівнями задоволеності реалізацією 

професійного потенціалу (у 197 (65,23 %) осіб, Ме=27), суб’єктивної оцінки 

результатів професійної діяльності (у 221 (73,18 %) осіб, Ме=30) та ставлення інших 

людей  

(у 234 (77,48 %) осіб, Ме=28). Зазначене може свідчити про наявність суперечностей 

особистісних прагнень прикордонників до вимог професійної діяльності: при 

високій оцінці власної професійної компетентності переживання стану професійної 

затребуваності, задоволеність реалізацією професійного потенціалу та досягнення 

професійного статусу, суб’єктивна оцінка результатів професійної діяльності та 

оцінка ставлення інших людей оцінюються ними значно нижче. Це, в свою чергу, не 

може не відобразитися на професійній активності, результативності та ефективності 

професійної діяльності. Серед показників професійної затребуваності найширший 

діапазон змін значень виявлено у показнику переживання професійної 

затребуваності (σ=4,810), а найменший – у показнику приналежності до професійної 

спільноти (σ=4,050). 

Результати тестування за методикою оцінки професійного благополуччя 

К. Рут представлено у таблиці 4.15. 

Таблиця 4.15 

Особливості професійного благополуччя персоналу ДПС України методикою оцінки 

професійного благополуччя К. Рут 

№ 

з/п 
Показники професійного благополуччя (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Середні 

значення 

індексів 

досліджуваних 

показників 

σ 

осіб % 

1 2 3 4 5 6 

1 

Автономність в професійній діяльності: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

0 

37 

265 

 

0 

12,25 

87,75 

3,41 2,628 

2 

Професійне самоприйняття: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

11 

110 

181 

 

3,64 

36,43 

59,93 

7,28 7,496 

2.1 

Задоволеність рівнем компетентності: 

- високий; 

- середній; 

 

22 

90 

 

7,29 

29,80 

3,65 4,120 
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- низький 190 62,91 

2.2 

Задоволеність професійними досягненнями: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

11 

95 

196 

 

3,64 

31,46 

64,90 

3,60 4,187 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 4 5 6 

3 

Професійний розвиток: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

17 

132 

153 

 

5,63 

43,71 

50,66 

7,74 6,096 

3.1 

Професійне зростання: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

25 

109 

168 

 

8,28 

36,09 

55,63 

3,70 4,530 

3.2 

Професійні цілі: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

41 

125 

136 

 

13,58 

41,39 

45,03 

3,89 3,697 

4 

Позитивні відносини в колективі: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

21 

113 

168 

 

6,95 

37,42 

55,63 

3,75 3,900 

5 

Професійне благополуччя (загальний 

показник): 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

13 

77 

212 

 

4,30 

25,50 

70,20 

22,22 17,321 

 

За результатами тестування за методикою оцінки професійного благополуччя 

К. Рут у переважної більшості прикордонників виявлено низькі рівні:  

автономності у професійній діяльності (у 265 (87,75 %) осіб), що показує 

наявність у них конформізму і схильності до соціального тиску під час виконання 

професійної (службової) діяльності та занепокоєності очікуваннями і оцінками 

колег, керівництва;  

професійного самоприйняття (у 181 (59,93 %) осіб), що свідчить про 

відповідні рівні їхнього ставлення до рівня власного професіоналізму та до 

індивідуальних особливостей, що виявляються під час професійної діяльності;  

задоволеності рівнем власної компетентності (у 190 (62,91 %) осіб), що 

свідчить про наявність у них труднощів в управлінні професійним життям, 

справами, низьку здатність усвідомити можливості і змінити навколишнє 

професійне середовище, відсутність почуття контролю над обставинами 

професійної сфери життєдіяльності;  
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задоволеності професійними досягненнями (у 196 (64,90 %) осіб), що свідчить 

про їхню незадоволеність собою, як професіоналами, наявність 

внутрішньоособистісних конфліктів, викликаних занепокоєнням через відсутність 

значущих професійних досягнень та розчарування минулим професійним життям;  

професійного розвитку (у 153 (50,66 %) осіб), що свідчить про відповідні рівні 

загальної спрямованості прикордонників на постійний професійний розвиток, і 

включає показники професійного зростання та професійних цілей;  

професійного зростання (у 168 (55,63 %) осіб), що свідчить про те, вони не 

відчувають власного професійного розвитку в часі, перебувають в стані стагнації, 

відчувають нудьгу і незацікавленість в діяльності, мають низьку здатність і бажання 

до професійного зростання, здобуття нових знань, умінь та навичок; 

сформованості професійних цілей (у 136 (45,03 %) осіб), що свідчить про 

відсутність у них почуття осмисленості та спрямованості у професійній діяльності, 

відсутність цілей, поглядів і переконань, які є внутрішнім мотиватором до 

виконання службових обов’язків і бажання служити;  

позитивних відносин в колективі (у 168 (55,63 %) осіб), що вказує на наявність 

ізоляції і фрустрації в міжособистісних відносинах, дефіцит емоційно-позитивних 

почуттів в стосунках з іншими людьми (колегами, керівництвом) та труднощі у 

формуванні довірливих відносин;  

професійного благополуччя (у 212 (70,20 %) осіб), що свідчить про загальну 

незадоволеність ними професійною (службовою) діяльністю, наявність у них 

роздратування, незацікавленості та апатії стосовно служби, що може бути причиною 

низької ефективності виконання службових завдань. 

В середньому рівень професійного благополуччя прикордонників дорівнює 

22,22 бали (таблиця 4.15), що являється середнім показником (з максимально 

можливих 30 балів), і виражається в певній невдоволеності прикордонниками 

власною професійною діяльністю за рахунок значного переважання низьких рівнів 

таких показників як: автономність в професійній діяльності ( X =3,41), задоволеність 

рівнем компетентності ( X =3,65), задоволеність професійними досягненнями  
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( X =3,60), професійне зростання ( X =3,70), професійні цілі ( X =3,89) та позитивні 

відносини в колективі ( X =3,75). Середні значення індексів показників 

професійного благополуччя персоналу ДПС України представлено на рисунку 4.1.  

Переживання професійного самоздійснення за параметром «психологічне 

поле» часу професійного фокусу особистісного благополуччя виражається в певній 

невдоволеності прикордонниками власною професійною (службовою) діяльністю за 

рахунок значного переживання низької автономності в діяльності, низької 

задоволеності рівнем реалізації професійної компетентності, низької задоволеності 

професійними досягненнями та професійним зростанням, професійними цілями та 

позитивними відносинами в колективі. 

 

Рис. 4.1 Середні значення індексів показників професійного благополуччя 

персоналу ДПС України 

 

Серед показників професійного благополуччя найширший діапазон змін 

значень виявлено у показнику професійного самоприйняття (σ=47,496), а 

найменший – у автономності (σ=2,628). 

Таким чином, переживання особистісного благополуччя прикордонників 

детермінується впливом нормованості змісту та структури їхньої професійної 

діяльності. Це унеможливлює їхню автономність, утруднює управління 

професійним повсякденним життям, справами, супроводжується нездатністю 

усвідомити можливості і змінити навколишнє професійне середовище. Це може 
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викликати почуття відсутності контролю над обставинами професійної сфери 

життєдіяльності та почуття професійної невдоволеності собою через відсутність 

значущих професійних досягнень та розчарування минулим професійним життям. 

Нормованість змісту та структури професійної діяльності прикордонників знижує 

рівень її осмисленості та спрямованості, обумовлює професійні цілі, погляди і 

переконання, які є внутрішнім мотиватором до виконання службових обов’язків, та 

не передбачає переживання емоційно-позитивних почуттів в стосунках з іншими 

людьми (колегами, керівництвом) та регламентує відносини. 

Розрахунки непараметричного критерію Спірмена показав наявність 

кореляційних зв’язків професійного благополуччя з іншими показниками 

професійного фокусу особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

представлено у Додатку Б. У професійному фокусі особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України виявлено позитивний кореляційний зв’язок: 1) сильний 

кореляційний зв’язок на рівні високої статистичної значущості показника 

«професійне благополуччя» з професійним самоприйняттям (0,912 при р<0,001), 

задоволеністю професійними досягненнями (0,875 при р<0,001), професійним 

розвитком (0,873 при р<0,001), наявністю професійних цілей (0,849 при р<0,001), 

задоволеністю рівнем компетентності (0,846 при р<0,001), позитивними 

відносинами в колективі (0,812 при р<0,001); 2) значний кореляційний зв’язок на 

рівні високої статистичної значущості показника «професійне благополуччя» з 

автономністю в професійній діяльності (0,649 при р<0,001), професійним 

зростанням (0,640 при р<0,001), оцінкою професійної затребуваності загалом (0,629 

при р<0,001), ставленням інших людей (колег, керівництва та ін.) (0,608 при 

р<0,001), самоставленням (0,576 при р<0,001), переживанням професійної 

затребуваності (0,561 при р<0,001), самооцінкою особистісного зростання (0,552 при 

р<0,001), професійним авторитетом (0,544 при р<0,001), оцінкою результатів 

професійної діяльності (0,531 при р<0,001); 3) помірний кореляційний зв’язок на 

рівні високої статистичної значущості показника «професійне благополуччя» зі 

служінням як можливістю втілювати в роботі свої ідеали і цінності (0,494 при 

р<0,001), самоефективністю (0,493 при р<0,001), приналежністю до професійної 
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спільноти (0,479 при р<0,001), задоволеністю реалізацією професійного потенціалу 

(0,478 при р<0,001), професійною компетентністю (0,450 при р<0,001), 

самоуправлінням в професії як ставленням прикордонників до себе як надійних, 

добросовісних та відповідальних фахівців, здатних до подолання перешкод і 

досягнення складних цілей у діяльності (0,405 при р<0,001), самоповагою (0,370 при 

р<0,001), викликом як свідомим вибором складних завдань та їхнього вирішення, 

подолання перешкод заради перемоги в боротьбі (0,355 при р<0,001), стабільністю в 

роботі (0,353 при р<0,001), самовпевненістю (0,329 при р<0,001), самоприв’язаністю 

(0,316 при р<0,001), менеджментом як орієнтацією прикордонників на інтеграцію 

зусиль власних та інших людей та відповідальністю за кінцевий результат діяльності 

(0,305 при р<0,001); 4) слабкий кореляційний зв’язок на рівні високої статистичної 

значущості показника «професійне благополуччя» з професійною ідентичністю 

(0,228 при р<0,001); 5) негативний середній кореляційний зв’язок на рівні високої 

статистичної значущості показника «професійне благополуччя» з самоприниженням 

(-0,516 при р<0,001); 6) негативний помірний кореляційний зв’язок на рівні високої 

статистичної значущості показника «професійне благополуччя» з внутрішньою 

конфліктністю професійного самоставлення як об’єктивної неузгодженості 

професійних вимог (кваліфікаційних, посадових, середовищних тощо) та 

індивідуальних можливостей та ресурсів прикордонників (-0,476 при р<0,001), 

самозвинуваченням (-0,411 при р<0,001) та стабільністю місця проживання (-0,307 

при р<0,001). 

Отже, найбільше позитивно впливають на переживання особистісного 

благополуччя персоналом ДПС України такі показниками його професійного 

фокусу як: професійне самоприйняття, задоволеність професійними досягненнями, 

професійним розвитком та професійними цілями, задоволеність рівнем 

компетентності, позитивні відносини в колективі, автономність в професійній 

діяльності, професійна затребуваність, ставлення інших людей, самоставлення, 

професійний авторитет, професійне та особистісне зростання, оцінка результатів 

професійної діяльності та інші, а негативно – самоприниження, самозвинувачення, 
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неузгодженість професійних вимог та індивідуальних можливостей і ресурсів й 

стабільність місця проживання. 

4.3 Організаційний фокус особистісного благополуччя персоналу 

Державної прикордонної служби України 

 

Особливості організаційного середовища ДПС України визначають не лише 

безпосередньо психологічні особливості середовища ДПС України як організації, в 

якій здійснює професійну діяльність прикордонник, куди він приходить, виконує 

свої професійні обов’язки тощо, а й особливості впливу середовища структурного 

підрозділу (органу) охорони державного кордону на різні аспекти його 

життєдіяльності (ставлення до інших людей, відповідальність, особливості 

стосунків та взаємодії з іншими людьми, життєві перспективи, особливості 

організації позаробочого життя тощо).  

В організаційний фокус фокусовано-холістичної моделі особистісного 

благополуччя включено організаційну культуру як сукупність традицій, цінностей, 

установок, відносин між прикордонниками, способів виконання роботи, які 

зумовлюють досягнення організаційних цілей, стратегічну спрямованість організації 

та позитивні відносини і стосунки в органі (підрозділі) ДПС України. 

Організаційний фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

складається з організаційної культури, стратегічної спрямованості прикордонного 

відомства, успішності та задоволеності відносинами та стосунками з колегами та 

керівництвом, змістом, умовами професійної (службової) діяльності й 

досягненнями.  

Для аналізу організаційного фокусу особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України використано: методику діагностики організаційної культури 

К. Камерона і Р. Куінна; анкету оцінки сприятливості організаційної культури 

А. Пригожина; опитувальник задоволеності роботою П. Спектора та опитувальник 

«Інтегральна задоволеність працею» А. Барташева. 

Результати тестування за методикою діагностики організаційної культури 

К. Камерона і Р. Куінна представлено у таблиці 4.16.  
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Таблиця 4.16 

Усереднені показники організаційної культури ДПС України 

№ 

з/п 

Показники організаційної 

культури (профіль/вид) 

Кланова 

культура 

(К)  

Адхократична 

культура (А) 

Ринкова 

культура 

(Р) 

Ієрархічна 

(бюрократична) 

культура (І) 

1 
Теперішній профіль 

організаційної культури 
23,43 20,00 27,06 29,08 

1.1 
домінантні характеристики 

організаційного середовища 
27,51 20,31 26,35 25,58 

1.2 стиль лідерства та керівництва 21,72 19,45 30,55 27,48 

1.3 управління персоналом 26,26 17,28 22,90 32,47 

1.4 єднальна сутність організації 19,41 22,19 25,75 32,51 

1.5 
стратегічна спрямованість 

організації 
22,07 20,85 28,00 28,88 

1.6 критерії успіху 23,61 19,92 28,79 27,58 

2 
Перспективний профіль 

організаційної культури 
27,51 24,37 23,53 24,94 

2.1 
домінантні характеристики 

організаційного середовища 
25,68 23,23 23,79 27,36 

2.2 стиль лідерства та керівництва 25,35 23,28 20,18 30,70 

2.3 управління персоналом 30,64 23,05 24,24 21,92 

2.4 єднальна сутність організації 28,25 26,32 23,84 21,49 

2.5 
стратегічна спрямованість 

організації 
25,48 28,66 26,14 20,21 

2.6 критерії успіху 29,64 21,67 22,96 27,96 

 

Отже, за результатами тестування за методикою діагностики організаційної 

культури К. Камерона і Р. Куінна виявлено теперішній профіль організаційної 

культури, яка функціонує в сьогоденні, та перспективний (бажаний) профіль 

організаційної культури ДПС України. Аналізуючи виявлений теперішній профіль 

організаційної культури ДПС України, необхідно зазначити, що в сьогоденні 

переважає ієрархічний (бюрократичний) тип організаційної культури в ДПС 

(Ісер=29,08) в поєднанні з ринковим (Рсер=27,06), клановим (Ксер=23,43) та 

адхократичним (Асер=20,00) типами. У ієрархічно-ринково-кланово-адхократичному 

типі організаційної культури ДПС України проявляються особливості усіх 

організаційних культур з переважанням ієрархічної та ринкової.  

Персонал ДПС України в організацію об'єднують формальні правила і 

офіційна політика. Прикордонники орієнтовані на досягнення поставлених перед 

ними цілей та завдань в середовищі внутрішньо конкурентної боротьби. Увага у 
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довгостроковій перспективі функціонування організації зосереджена на 

забезпеченні стабільності і показників плавного процесу ефективного виконання 

задач, функцій, операцій тощо, орієнтацію на результати, збереження репутації та 

успіх. Успіх діяльності ДПС України визначається розумінням задуму, чіткою 

постановкою завдань, якісним плануванням діяльності органів та підрозділів 

охорони державного кордону, організацією оперативно-службової, повсякденної 

діяльності та навчання, контролем за її виконанням, а також спрямованою роботою з 

забезпечення посідання прикордонним відомством гідного місця в системі органів 

державної влади, правоохоронних органів та силових структур України. Управління 

персоналом орієнтовано на забезпечення гарантій зайнятості у довгостроковій 

перспективі, формування у нього патріотичного духу, відданості прикордонній 

справі та любові до батьківщини. Переважання ієрархічного та ринкового типів в 

організаційній культурі ДПС України визначає особливості здійснення 

керівництвом управлінських функцій. Керівництво підрозділів ДПС України 

переважно є суворим, вимогливим, раціонально мислячим, а основні функції його 

управління зосереджено на координації та організації ефективної роботи в умовах 

жорсткої внутрішньої конкуренції та вирішенні професійних (службових) задач і 

досягненні поставлених цілей.  

Теперішній та перспективний профілі організаційної культури ДПС України 

представлено на рисунку 4.2.  

 

Рис. 4.2 Теперішній та перспективний профілі організаційної культури ДПС України 
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Аналізуючи перспективний профіль організаційної культури ДПС України, 

необхідно зазначити, що в перспективі, в майбутньому, для ДПС найбільш 

привабливим виявлено переважання кланового типу з фокусуванням на гнучкості у 

прийнятті рішень та турботі про персонал (Ксер=29,08) в поєднанні з ієрархічним 

типом з фокусуванням на суворій ієрархії й дотриманні правил (Ісер=24,94), 

адхократичним типом з фокусуванням на зовнішніх позиціях в поєднанні з високою 

гнучкістю й індивідуальністю підходів до персоналу (Асер=24,37) та ринковим типом 

з фокусуванням на досягненні поставлених перед відомством завдань (Рсер=23,53) 

організаційної культури.  

Кланово-ієрархічно-адхократично-ринкове співвідношення типів 

організаційної культури поєднує елементи структурної чіткості і формалізованості 

ДПС України, внутрішньої конкуренції персоналу, але при цьому заохочуються 

згуртованість колективу та сприятлива, динамічна та творча обстановка на робочих 

місцях у прикордонних підрозділах, а також готовність до ризику та новаторства. 

Основний акцент відділів управління персоналом в бажаному профілі, на думку 

прикордонників повинен зосереджуватися на поєднанні процедур координації та 

організації ефективної діяльності в умовах жорсткої внутрішньої конкуренції та 

вирішенні професійних задач, досягненні поставлених цілей та адаптації, процесах 

навчання та розвитку, а також підтримки цінностей прикордонної служби через їхнє 

впровадження та передачу цінностей і супровід адаптації нового фахівця в колектив.  

Внутрішній комфорт, психологічно сприятлива обстановка, розвиток 

людських ресурсів і згуртованість колективу персоналу ДПС України в 

перспективно бажаній кланово-ієрархічно-адхократично-ринковій організаційній 

культурі відомства мають велике значення, особливо для його сталого розвитку. 

Окрім того, кланово-ієрархічно-адхократично-ринкова організаційна культура 

передбачає гнучкість в прийнятті рішень всередині організації, внутрішню 

підтримку та турботу про персонал та толерантне ставлення до всіх осіб, з якими 

будуть взаємодіяти прикордонники при виконанні професійних (службових) 

обов’язків, в поєднанні з необхідною стабільністю і контролем, внутрішньою 

конкретністю та орієнтацією на досягнення мети діяльності прикордонного 
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відомства та розширенням повноважень в системі органів державної влади, 

правоохоронних органів та силових структур України, а також експериментуванням, 

новаторством, особистісною свободою та ініціативністю. 

Стратегічна спрямованість організації як показник організаційного фокусу 

особистісного благополуччя прикордонників оцінювалась за результатами 

опитування за анкетою оцінки сприятливості організаційної культури 

А. Пригожина, представленими у таблиці 4.17.  

Таблиця 4.17 

Особливості сприятливості організаційної культури ДПС України 

№ 

з/п 

Показники організаційної культури через 

призму відносин між прикордонниками 

Значення показника 

середнє максимальне 
стандартне 

відхилення 

1 
Співвідношення негативів та позитивів в 

мотивації 
4,74 7 1,374 

2 
Співвідношення взаємної 

необов’язковості/обов’язковості 
4,56 7 1,245 

3 Співвідношення конфліктності та співпраці 4,78 7 1,447 

4 Співвідношення владності та роботи в команді 3,99 7 1,538 

5 Співвідношення виконавства та ініціативності 3,81 7 1,583 

6 Співвідношення функцій та інтересів 3,78 7 1,573 

7 

Рівень організаційної культури відносин: 

- недостатній (108 (35,76 %) осіб); 

- оптимальний (194 (64,24 %) особи) 

25,79 42 6,051 

8 
Співвідношення спонтанного управління та 

регулярного менеджменту 
4,70 7 1,329 

9 Співвідношення дезінтеграції та цілісності 4,58 7 1,529 

10 
Співвідношення консервативності та 

інноваційності 
4,07 7 1,576 

11 
Співвідношення між «машинністю» і 

«общинністю» організації 
3,68 7 1,770 

12 

Рівень організаційного управління: 

- недостатній (108 (35,76 %) осіб); 

- оптимальний (194 (64,24 %) особи) 

17,03 28 4,468 

 

У досліджуваній групі прикордонників виявлено, що 108 (35,76 %) осіб 

вважають, що рівні організаційної культури відносин та організаційного управління 

є недостатніми для здорового розвитку організації, а 194 (64,24 %) особи – 

оптимальними для здорового розвитку та функціонування ДПС України як 

організації. Виявлено наступні особливості організаційної культури відносин: 
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- переважання оптимального рівня організаційної культури відносин для 

здорового розвитку та функціонування ДПС України як організації над 

неоптимальним (Хсер=25,79 при Хмакс=42). Рівень організаційної культури відносин 

персоналу ДПС України має такі характерні особливості: 

переважання позитивних стимулів винагороди та заохочення у мотивації 

діяльності персоналу ДПС України над негативними: доганами, депреміюваннями, 

зауваженнями тощо як в письмових наказах і розпорядженнях, так і в усних 

(Хсер=4,74 при Хмакс=7); 

переважання у відносинах взаємної обов'язковості прикордонників при 

виконанні професійних (службових) завдань над необов’язковістю їхнього 

виконання (Хсер=4,56 при Хмакс=7), що обумовлено особливостями професійної 

(службової) діяльності персоналу ДПС України (її регламентованістю, 

нормованістю, змістом та структурою організації); 

переважання у відносинах співпраці у діяльності персоналу ДПС України над 

конфліктністю (Хсер=4,78 при Хмакс=7). Подолання конфліктів, труднощів у 

відносинах керівників і підлеглих, між підрозділами і групами персоналу у 

вертикальній організаційній культурі управління ДПС України здійснюється через 

вказівки і покарання; 

переважання у відносинах владності над роботою в команді у діяльності 

персоналу ДПС України (Хсер=3,99 при Хмакс=7). У вертикальній організаційній 

культурі ДПС України високий рівень централізації влади, яка контролює взаємодію 

між підрозділами, але забезпечує єдність цілепокладання й цілездійснення, високу 

швидкість прийняття загальноорганізаційних рішень і проходження наказів і 

розпоряджень. В ДПС України організаційний порядок забезпечується керівництвом 

через вказівки, контроль, персоналізацію відповідальності тощо; 

переважання у відносинах виконавства над ініціативністю у діяльності 

персоналу ДПС України (Хсер=3,81 при Хмакс=7), що передбачає орієнтацію 

персоналу ДПС України на офіційну субординацію та міжособистісні контакти, а 

також на виконання поставлених завдань та професійних обов’язків. У вертикальній 

організаційній культурі ДПС України переважає високий рівень централізації влади, 
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що забезпечує єдність цілепокладання й цілездійснення та високу швидкість 

прийняття загальноорганізаційних рішень на основі наказів й розпоряджень. 

Необхідно зазначити, що персонал підрозділів ДПС України, що займаються 

оперативно-розшуковою, аналітичною та управлінською діяльністю, повинен 

володіти ініціативністю як здатністю проявляти самостійність й ініціативу в 

вирішенні питань в межах своєї компетенції, без очікування спеціальних вказівок з 

боку керівництва. Ініціативність включено до складу ключових компетенцій 

офіцера-прикордонника (компетенції результативності професійної (службової) 

діяльності, розвитку і мотивації підлеглих) [345, с. 232]. Проте, прояв ініціативності 

в організаційній культурі ДПС України обмежується жорсткою системою 

єдиноначальства та підпорядкування у всіх структурних підрозділах ДПС України 

та регламентованою нормативною поведінкою персоналу ДПС України; 

переважання у відносинах службових функцій та обов’язків персоналу ДПС 

України над його інтересами (Хсер=3,78 при Хмакс=7), що показує ставлення до 

персоналу ДПС України як інструменту для реалізації складних і відповідальних 

службових функції з охорони державного кордону в різних умовах діяльності, його 

здатність та вміння виконувати службові завдання. Порядок виконання службових 

завдань персоналом ДПС України забарвлений специфікою сфери діяльності ДПС 

України та вказує на підпорядкування прикордонників правилам внутрішнього 

розпорядку та нормативним документам. Визначення змісту, обсягу та порядку 

виконання службових завдань персоналом ДПС України забезпечується через 

конкретизацію прав та обов’язків на певному робочому місці, у конкретних умовах, 

з конкретним режимом роботи та індивідуалізацію завдань, спрямованих на 

досягнення мети діяльності органу (підрозділу) ДПС України. Врахування та 

узгодження інтересів персоналу ДПС України з інтересами ДПС зокрема та держави 

в цілому є важливим інструментом розвитку ДПС як організацій і реалізується через 

поєднання інтересів, цілей та діяльності кожного прикордонника з цілями ДПС 

України як організації, а потім і з цілями суспільства та держави. 

Виявлено наступні особливості рівня організаційного управління персоналом 

ДПС України:  
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переважання оптимального рівня організаційного управління персоналом ДПС 

України для здорового розвитку та функціонування її як організації над 

неоптимальним (Yсер=17,03 при Yмакс=28). Рівень організаційного управління 

персоналом ДПС України має такі характерні особливості: 

- переважання в управлінні регулярного менеджменту над спонтанним 

управлінням професійною (службовою) діяльністю персоналу ДПС України 

(Yсер=4,70 при Yмакс=7), що передбачає орієнтацію в управлінні персоналом ДПС 

України на цілеспрямований рівень цілепокладання та досягнення нових цілей 

діяльності прикордонної служби. Регулярний менеджмент являє собою систему 

управління діяльністю організації, що забезпечує ефективне функціонування всіх 

підсистем і запобігання критичних відхилень у її діяльності і включає в себе 

механізми планування, обліку, контролю та прийняття управлінських рішень [312]; 

- переважання в управлінні цілісності над дезінтеграцією організації 

професійної (службової) діяльності персоналу ДПС України (Yсер=4,58 при Yмакс=7), 

що свідчить про знеособленість ДПС як організації, спроможної формувати власні 

цілі: єдності, цілісності, стійкості, керованості тощо, вбудовані в зміст ДПС як 

організації, спрямований на збереження її цілісності, виживання, рівновагу, 

узгодженість тощо. Цілісність ДПС як організації забезпечує процес соціального 

цілетворення за принципами «зверху» та «знизу», організаційний порядок, що також 

унеможливлює формування монопольної цілі її діяльності [295, c. 27-30]; 

- переважання в управлінні інноваційності над консервативністю 

організації професійної (службової) діяльності персоналу ДПС України (Yсер=4,07 

при Yмакс=7), що свідчить про здатність ДПС як організації породжувати і 

здійснювати нововведення, яка проявляється: у відкритості до змін (мислення, 

поведінки, результату тощо), в проактивності управління (орієнтації не стільки на 

слідування за запитами, скільки на вплив на запити; не просто чутливість до 

сигналів стосовно діяльності з безпеки та охорони державного кордону, а діяльність 

на упередження нових сигналів та унеможливлення негативних тенденцій), в якості 

управлінської волі, тобто в умінні керівництва персоналу ДПС України доводити 

інноваційні процеси до повного завершення [295, c. 44]; 
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- переважання в управлінні «машинності» над «общинністю» організації 

професійної (службової) діяльності персоналу ДПС України (Yсер=3,68 при Yмакс=7), 

що свідчить про те, що основною управління ДПС являється єдність командування, 

виділення функціональних ланок (департаменталізація) важелів регулювання 

(планування, координації, контролю тощо) [317, С. 17-19], а сама служба як 

організація являється інструментом вирішення завдань з охорони державного 

кордону та забезпечення національної безпеки країни. 

Отже, оцінюючи показник стратегічної спрямованості прикордонного 

відомства організаційного фокусу особистісного благополуччя, переважна більшість 

опитаних прикордонників вважають, що організаційна культура відносин та 

організаційна культура управління ДПС України є оптимальними для здорового її 

розвитку як організації. Позитивними особливостями організаційної культури 

відносин виявлено переважання у персоналу ДПС України позитивної мотивації у 

професійній діяльності, взаємної обов’язковості у відносинах та співпраці. 

Владність у відносинах персоналу ДПС України, виконавство та сприйняття 

прикордонників у відносинах виконання ними службових завдань являються 

перспективними точками розвитку ДПС України як організації в конструкті 

організаційних відносин. Позитивними особливостями організаційної культури 

управління ДПС України виявлено регулярний менеджмент, цілісність ДПС як 

організації та інноваційність управління. Управління ДПС як «машинною» 

організацією являється перспективною точкою розвитку ДПС України як організації 

в конструкті організаційного управління. 

За результатами опитування за опитувальником задоволеності роботою 

П. Спектора у 59 (19,54 %) прикордонників виявлено високий рівень задоволеності 

професійною (службовою) діяльністю (Ме=76, σ=12,051), що свідчить про 

відповідність діяльності їхнім потребам та бажанням, про високий рівень збігу їхніх 

психологічних особливостей особистості та компетентностей з посадовими 

обов’язками та достатній потенціал для професійного зростання.  

У 243 (80,46 %) прикордонників виявлено середній рівень задоволеності 

професійною (службовою) діяльністю, що пов’язано з недостанім заробітком, 
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необхідним для забезпечення гідного рівня життя, ненормованістю робочого дня, 

відсутністю можливостей задовольнити власні інтереси в професійній (службовій) 

діяльності та відсутністю публічного визнання керівництвом її результатів та 

професійних здобутків, що викликає відчуття, що керівництво нездатне їх гідно 

оцінити. Низький рівень задоволеності професійною (службовою) діяльністю в 

досліджуваній групі прикордонників не виявлено. 

Результати тестування за опитувальником «Інтегральна задоволеність 

працею» А. Барташева представлено у таблиці 4.18. 

Таблиця 4.18 

Особливості інтегральної задоволеності працею персоналу ДПС України 

№ 

з/п 

Показники інтегральної задоволеності 

працею (рівні) 

Кількість 

досліджуваних 

Описові 

статистики 

осіб % Ме σ 

1 2 3 4 5 6 

1 

Інтерес до роботи: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

138 

128 

36 

 

45,70 

42,38 

11,92 

4 1,430 

2 

Задоволеність досягненнями в роботі: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

152 

122 

28 

 

50,33 

40,40 

9,27 

4 0,989 

3 

Задоволеність взаєминами з 

співробітниками: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

160 

122 

20 

 

52,98 

40,40 

6,62 

5 1,244 

4 

Задоволеність взаєминами з керівництвом: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

82 

181 

39 

 

27,15 

59,93 

12,92 

4 1,313 

5 

Рівень домагань в професійній діяльності: 

- високий; 

- середній; 

- низький 

 

75 

198 

29 

 

24,84 

65,56 

9,60 

3 0,951 

6 

Перевага виконуваній роботи над високим 
заробітком (задоволеність змістом роботи) : 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
 

36 
181 
85 

 
 

11,92 
59,93 
28,15 

2 0,985 

7 

Задоволеність умовами праці: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
130 
158 
14 

 
43,05 
52,32 
4,63 

3 1,050 
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Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 5 6 

8 

Професійна відповідальність: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
47 
172 
83 

 
15,57 
56,95 
27,48 

1 0,654 

9 

Загальна задоволеність працею: 
- високий; 
- середній; 
- низький 

 
239 
45 
18 

 
79,14 
14,90 
5,96 

23 4,814 

 

За результатами тестування за опитувальником «Інтегральна задоволеність 

працею» А. Барташева виявлено наступні особливості переживання особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України в організаційному середовищі: у 239 

(79,14 %) прикордонників виявлено високий рівень, у 45 (14,90 %) осіб – середній 

рівень та у 18 (5,96 %) осіб – низький рівень загальної задоволеності працею 

(Ме=23, σ=4,814). Загальна (інтегральна) задоволеність працею прикордонників 

забезпечується проявами високих та середніх рівнів інтересу до роботи у 266 (88,08 

%) осіб (Ме=4), задоволеності досягненнями в роботі у 274 (90,73 %) осіб (Ме=4), 

задоволеності взаєминами з співробітниками у 282 (93,38 %) осіб (Ме=5), 

задоволеності взаєминами з керівництвом у 263 (87,08 %) осіб (Ме=4), домагань в 

професійній діяльності  

у 273 (90,40 %) осіб (Ме=3), задоволеності змістом роботи та надання переваги 

виконуваній роботи над високим заробітком у 217 (71,85 %) осіб (Ме=2), 

задоволеності умовами праці у 288 (95,37 %) осіб (Ме=3) та професійної 

відповідальності у 219 (72,52 %) осіб (Ме=1). Серед показників задоволеності 

працею найширший діапазон змін значень виявлено у показнику інтересу до роботи 

(σ=1,430), а найменший – у показнику професійної відповідальності (σ=0,654). 

За результатами розрахунків непараметричного критерію Спірмена виявлено 

кореляційні зв’язки між показниками організаційного фокусу особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України. Кореляційні зв’язки загальної задоволеності 

працею персоналу ДПС України з іншими показниками організаційного фокусу 

представлено у Додатку В.  
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Показник загальної задоволеності працею як інтегральний показник 

організаційного фокусу особистісного благополуччя персоналу ДПС України має 

позитивний сильний кореляційний зв’язок з показниками: задоволеності 

досягненнями в роботі (r=0,753, при р<0,01), задоволеності взаєминами з 

керівництвом (r=0,717, при р<0,01), значний зв’язок з показниками: інтересу до 

роботи (r=0,697, при р<0,01), задоволеності взаєминами з колегами та 

співробітниками (r=0,676, при р<0,01), задоволеності умовами праці (r=0,630, при 

р<0,01), домагань в професійній діяльності (r=0,509, при р<0,01), помірний зв’язок з 

показниками цілісності ДПС України як організації (r=0,330, при р<0,01), 

організаційної культури відносин (r=0,328, при р<0,01), слабкий зв’язок з 

показниками: культури організаційного управління (r=0,294, при р<0,01), 

задоволеності змістом роботи (r=0,285, при р<0,01), врахування керівництвом 

інтересів персоналу ДПС України та можливості їхнього задоволення у професійній 

(службовій) діяльності (r=0,279, при р<0,01), можливості працювати в організації як 

в команді (r=0,276, при р<0,01), співпраці з колегами та керівництвом (r=0,268, при 

р<0,01), можливості працювати в «общинній» спільності, що ґрунтується на 

взаємних симпатіях прикордонників, групових інтересах, групових нормах 

поведінки, і орієнтована на мотивування до здійснення професійної (службової) 

діяльності (r=0,243, при р<0,01), можливості прояву ініціативи (r=0,240, при р<0,01), 

переважання позитивних аспектів в мотивації (r=0,225, при р<0,01), дуже слабкий 

зв’язок з показниками проявів адхократичних особливостей організаційної 

культури: заохочення до новаторства, розширення альтернатив, творчого зростання і 

пропозицій нових ідей; доведення до відома персоналу уявлення про перспективи 

розвитку прикордонного відомства і підтримки втілення їх в життя, підтримки 

безперервного розвитку персоналу, орієнтації на безперервне поліпшення, гнучкість 

і продуктивну зміну кожної особистості (r=0,196, при р=0,001), обов’язковості 

виконання професійних обов’язків та вірність даному слову як основи 

міжособистісних внутрішньоорганізаційних відносин (r=0,192, при р=0,001) на рівні 

високої статистичної значущості. 
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Отже, організаційна культура прикордонного відомства визначає їхню 

професійну життєдіяльність та переживання в цій сфері, в тому числі, переживання 

особистісного благополуччя. Стратегічна спрямованість прикордонного відомства 

як організації забезпечує оптимальність її розвитку в сферах організації відносин та 

управління, а організація відносин та управління переважно задовольняє персонал 

ДПС України.  

Переживання прикордонниками задоволеності роботою в організації 

пов’язано з недостанім заробітком, необхідним для забезпечення гідного рівня 

життя, ненормованістю робочого дня та відсутністю вільного часу, відсутністю 

можливостей задовольнити власні інтереси в професійній діяльності та відсутністю 

публічного визнання керівництвом результатів їхньої діяльності та професійних 

здобутків, що викликає відчуття недооцінювання ефективності їхньої діяльності. 

Загальна оцінка прикордонниками власної задоволеності професійною (службовою) 

діяльністю в ДПС України найбільше позитивно корелює із задоволеністю 

досягненнями, позитивними взаєминами з керівництвом, колегами та 

співробітниками, умовами праці, інтересом до діяльності в організації та 

можливостей реалізації домагань в організації. 

 

 

4.4 Структурні компоненти особистісного благополуччя 

 

Наукові дослідження структури психологічного благополуччя особистості 

сучасних українських та зарубіжних науковців присвячено проблемам варіативності 

його складових та пошуку зв’язків з цінностями та усвідомленням змісту життя, 

його якістю та повноцінним функціонуванням, зв’язків з самореалізацією та 

успішністю в різних сферах діяльності, переживаннями та поведінкою в 

соціальному середовищі. Прагнення науковців уніфікувати зміст та структуру 

особистісного благополуччя виявляється у різноманітті представлених моделей 

особистісного благополуччя в наукових наробках багатьох вчених. Виявлення 

структурних компонентів особистісного благополуччя дає можливість не тільки 
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виявити компонентний його склад, а також його зв’язок з рідними сферами 

життєдіяльності особистості. 

В проведеному емпіричному дослідженні виявлення структурних компонентів 

особистісного благополуччя здійснювалося методом факторного аналізу на основі 

первинних даних, отриманих за допомогою стандартизованого психодіагностичного 

інструментарію: тесту смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, шкали екзистенції 

А. Ленгле і К. Орглер, ціннісно-орієнтованої системи методик О. Фанталової, 

методики діагностики рівня розвитку рефлексивності А. Карпова і В. Пономарьової, 

опитувальника часової перспективи Ф. Зімбардо, шкали суб’єктивного 

благополуччя Г. Перуе-Баду в адаптації М. Соколової; методики вивчення мотивації 

професійної кар’єри Є. Шейна, тесту «Мотиваційний профіль» Ш. Річі і П. Мартіна, 

методики вивчення професійної ідентичності Л. Шнайдер, методики «Професійне 

самоставлення особистості» К. Карпінського, методики «Професійна затребуваність 

особистості» О. Харитонової, методики оцінки професійного благополуччя К. Рут, 

методики діагностики організаційної культури К. Камерона і Р. Куінна; анкети 

оцінки сприятливості організаційної культури А. Пригожина; опитувальника 

задоволеності роботою П. Спектора та опитувальника «Інтегральна задоволеність 

працею» А. Барташева (без врахування інтегративних показників методик).  

Емпіричне моделювання особистісного благополуччя базувалося на 

опрацюванні первинних даних 302 прикордонників, які прийняли участь у 

дослідженні. Результати опитування було оброблено за допомогою факторного 

аналізу методом максимальної правдоподібності за критерієм варімакс Г. Кайзера 

[259]. Статистична обробка даних здійснювалася з використання пакету прикладних 

програм SPSS версія 17.0. 

Проведений аналіз дав можливість за оцінкою факторних коефіцієнтів 

визначити значення кожного фактору (компонентної структури психологічного 

благополуччя) та питому вагу вихідних значень кожної умови в оцінці кожного 

фактору. Для подальшого аналізу використовувалась об’єднана вибірка: 94 ознаки 

особистісного благополуччя для 302 об’єктів (досліджуваних). Результати аналізу 

попередніх розрахунків факторної структури особистісного благополуччя методом 
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головних компонент для аналізу спільностей ознак дали змогу викреслити ті ознаки, 

які мають найменші спільності. Тому об’єднану вибірку склали 81 ознака 

особистісного благополуччя для 302 об’єктів.  

Після розрахунку матриці кореляцій між відібраними ознаками було 

проведено компонентний аналіз для уточнення кількості факторів. Отриманий в 

результаті графік власних значень представлено на рисунку 4.3. 

 

 

Рис. 4.3 Графік власних значень структурних компонентів особистісного 

благополуччя 

 

Вище одиничного власного значення знаходяться п’ять факторів, вигинання 

графіку спостерігається на рівні дев’яти фактору, а отже, очікуване число факторів 

від чотирьох до дев’яти. При перевірці чотирьох, п’яти, восьми та дев’яти 

факторних структур, жодна з ознак не мала максимального навантаження за цими 

факторами, тобто не ідентифікувалися за змінними. 

Таким чином, було визначено достатню кількість факторів – шість. В якості 

методу факторизації було обрано метод максимальної правдоподібності, що 

дозволяє оцінити статистичну значущість якості підгонки (повноти) факторизації за 
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розподілом залишкових коефіцієнтів кореляції. Окрім того, повнота факторизації 

перевірялася по розподілу залишкових коефіцієнтів кореляції.  

При шестифакторній структурі χ
2
-критерій є статистично незначущим 

(р=0,597), що є підставою для виокремлення шести факторів як мінімально 

допустимої кількості для заданої кількості ознак особистісного благополуччя. 

Розрахунок факторних навантажень здійснювався за допомогою методу регресії. 

Факторна структура особистісного благополуччя після варімакс-обертання 

представлена в таблиці Г. 5 Додатку Г та таблиці 4.19. 

Таблиця 4.19 

Факторна структура особистісного благополуччя після варімакс-обертання 

№ 

з/п Ознака Факторні навантаження після обертання Спільності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ситуативна екзистенційна 

здійсненність 
0,960 0,161 0,167 0,145 -0,002 -0,255 0,574 

2 відповідальність 0,914 0,114 0,133 0,052 -0,037 -0,316 0,693 
3 персональна здійсненність 0,859 0,189 0,111 0,087 0,191 0,026 0,739 
4 свобода 0,827 0,189 0,172 0,240 0,037 -0,398 0,685 
5 самотрансценденція 0,820 0,164 0,090 0,076 0,212 0,093 0,709 
6 самодистанціювання 0,772 0,195 0,126 0,097 0,004 0,034 0,677 
7 локус контролю Я 0,525 0,216 -0,129 0,306 0,470 0,077 0,766 
8 цілі як життєві орієнтації 0,520 0,175 -0,054 0,135 0,473 0,109 0,818 
9 негативне минуле -0,408 -0,086 -0,009 -0,308 -0,207 -0,060 0,581 

10 емоційно негативні стани -0,391 -0,235 -0,290 -0,229 -0,235 -0,063 0,871 

11 
задоволеність взаєминами 

зі співробітниками 
0,375 -0,163 0,172 0,343 0,273 0,127 0,835 

12 позитивне минуле 0,355 0,064 0,072 0,221 0,245 0,185 0,999 
13 майбутнє 0,347 0,077 0,030 0,177 0,175 0,051 0,387 
14 емоційно-позитивні стани 0,327 0,099 -0,019 0,150 0,005 0,082 0,563 
15 потреба у цікавій роботі 0,242 0,036 0,018 0,101 0,079 0,112 0,747 
16 стабільність роботи 0,231 0,090 0,071 0,180 0,147 0,205 0,325 

17 
задоволеність реалізацією 

професійного потенціалу 
0,059 0,805 0,205 0,179 0,128 0,036 0,676 

18 
переживання професійної 

затребуваності 
0,159 0,749 0,290 0,053 -0,011 0,100 0,643 

19 самоставлення 0,204 0,746 0,428 0,091 -0,016 0,103 0,623 
20 професійна компетентність 0,252 0,744 0,268 0,212 0,056 0,029 0,792 
21 професійний авторитет 0,147 0,744 0,357 0,148 0,157 0,159 0,479 
22 ставлення інших людей 0,146 0,733 0,454 0,063 0,150 0,140 0,985 

23 
приналежність до 

професійної спільноти 
0,126 0,668 0,348 0,148 0,137 0,142 0,677 

24 
оцінка результатів 

професійної діяльності 
0,209 0,650 0,404 0,142 0,167 0,077 0,596 

25 менеджмент як кар’єрна 0,171 0,501 0,029 0,222 0,242 -0,341 0,869 
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орієнтація 

26 
задоволеність взаєминами з 

керівництвом 
0,279 0,386 -0,010 0,201 0,044 0,143 0,864 

Продовження табл. 4.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 інтерес до роботи 0,071 0,367 0,128 0,358 0,118 0,100 0,705 

28 

врахування інтересів 

персоналу при визначенні 

трудових функцій 

0,181 0,320 -0,077 0,105 0,301 0,019 0,836 

29 

переважання командної 

роботи над владними 

настановами  

0,140 0,260 0,031 0,037 -0,201 0,181 0,543 

30 самоефективність 0,178 -0,201 0,889 0,175 0,319 0,067 0,647 

31 самоуправління 0,146 0,155 0,842 0,126 0,340 0,007 0,637 

32 
самооцінка особистісного 

зростання 
0,172 0,236 0,727 0,182 0,171 0,155 0,648 

33 самоповага 0,012 0,291 0,614 0,126 0,010 0,040 0,334 
34 самовпевненість 0,078 -0,329 0,565 0,296 0,041 -0,262 0,887 
35 самоприв'язаність 0,057 0,245 0,545 0,017 -0,369 0,069 0,789 
36 стабільність місця проживання 0,163 -0,184 -0,420 -0,165 -0,014 -0,298 0,999 

37 
внутрішня конфліктність 
професійного самоставлення 

-0,238 -0,294 -0,417 -0,267 -0,392 -0,235 0,535 

38 
переважання регулярного 
менеджменту в управлінні  

0,085 -0,068 0,211 0,088 0,163 0,042 0,748 

39 потреба у досягненнях 0,043 -0,089 0,170 0,093 -0,144 0,091 0,644 

40 
задоволеність повсякденною 
діяльністю 

0,087 -0,101 -0,097 0,898 0,051 -0,349 0,683 

41 здоров’я 0,092 0,128 -0,077 0,807 0,119 0,088 0,737 
42 зміна настрою -0,023 -0,191 -0,106 -0,797 -0,068 0,024 0,774 
43 психоемоційна симптоматика -0,202 0,001 -0,133 -0,769 -0,139 -0,091 0,666 

44 
значущість соціального 
оточення 

0,225 -0,005 0,014 0,706 0,059 0,107 0,881 

45 напруга/чутливість -0,152 0,056 0,152 -0,531 -0,197 -0,120 0,841 
46 задоволеність умовами праці 0,230 0,103 0,170 0,477 0,054 0,133 0,429 

47 
служіння як кар’єрна 
орієнтація 

0,172 0,275 0,284 0,357 -0,331 0,173 0,574 

48 
задоволеність досягненнями 
на роботі 

0,280 -0,274 0,125 0,347 0,191 0,085 0,422 

49 інтеграція стилів життя 0,222 0,189 0,094 0,233 -0,193 0,179 0,568 

50 
переважання ініціативності 
над виконавством в діяльності  

0,043 0,179 0,003 0,216 -0,112 -0,183 0,877 

51 локус контролю Життя 0,412 0,344 -0,124 0,213 0,562 0,211 0,646 

52 
результат як життєва 

орієнтація 
0,537 -0,228 -0,144 0,204 0,558 0,159 0,447 

53 процес як життєва орієнтація 0,472 0,001 -0,043 0,263 0,524 0,186 0,784 
54 самозвинувачення -0,219 -0,275 -0,156 -0,064 -0,414 -0,103 0,406 
55 самоприниження -0,257 -0,351 -0,364 -0,188 -0,410 -0,299 0,341 
56 цілісність організації 0,267 0,051 0,142 -0,007 0,388 0,021 0,763 
57 виклик як кар’єрна орієнтація 0,204 0,226 0,141 0,034 0,357 0,063 0,848 
58 «общинність» організації -0,120 0,238 -0,094 0,122 0,345 -0,247 0,453 

59 
переважання співпраці над 

конфліктністю 
0,175 0,196 0,164 0,275 0,333 -0,213 0,825 
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60 
переважання інноваційності 

над консервативністю 
0,189 0,219 0,123 -0,068 0,323 -0,228 0,617 

61 потреба у креативності 0,167 -0,107 0,158 -0,049 0,320 0,017 0,733 

Продовження табл. 4.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62 
переважання позитивів над 

негативами в мотивації 
0,142 0,241 0,201 -0,092 0,289 -0,218 0,938 

63 потреба у винагороді 0,029 -0,081 -0,188 0,057 -0,287 -0,123 0,756 

64 потреба в умовах праці 0,123 -0,038 -0,043 0,140 -0,275 0,003 0,986 

65 

переважання обов’язковості у 

відносинах над 

необов’язковістю 

0,140 -0,205 -0,005 0,041 0,273 -0,134 0,573 

66 дискомфорт -0,253 -0,214 -0,224 -0,092 -0,272 -0,228 0,664 

67 
потреба в структуруванні 

роботи  
-0,102 -0,025 -0,025 0,006 -0,266 -0,046 0,461 

68 потреба у різноманітті 0,224 -0,035 0,034 -0,056 0,201 0,009 0,621 
69 потреба у самовдосконаленні -0,072 0,004 0,152 -0,073 0,181 -0,133 0,529 
70 професійне самоприйняття 0,318 0,295 0,267 0,154 -0,003 0,853 0,563 

71 
задоволеність рівнем 

компетентності 
0,272 -0,199 0,281 0,184 -0,028 0,843 0,694 

72 
задоволеність професійними 

досягненнями 
0,286 0,401 0,255 0,249 0,120 0,656 0,643 

73 професійний розвиток 0,223 0,319 0,336 0,251 0,148 0,570 0,592 

74 
позитивні відносини в 

колективі 
0,245 0,298 0,326 0,179 0,144 0,555 0,645 

75 професійні цілі 0,224 0,306 0,341 0,197 0,148 0,502 0,681 

76 автономність 0,250 0,227 0,144 0,115 0,178 0,354 0,456 

77 ситуативна рефлексія -0,017 -0,059 -0,087 -0,183 -0,084 0,329 0,508 

78 перспективна рефлексія -0,022 0,055 0,149 0,172 -0,138 0,305 0,633 

79 потреба у взаємостосунках 0,101 -0,064 0,132 -0,063 -0,048 0,291 0,469 

80 ретроспективна рефлексія -0,026 -0,092 0,002 -0,158 -0,255 0,290 0,559 

81 потреба у визнанні 0,108 -0,070 -0,018 0,090 0,044 0,202 0,441 

Сума квадратів навантаження при 

обертанні 
15,109 10,256 9,504 8,200 5,617 5,066 53,752 

Частка дисперсії 0,15137 0,10301 0,09417 0,08204 0,05617 0,05080 0,53756 

 

Сумарна інформативність усіх шести факторів, що дорівнює сумі власних 

значень, поділеної на кількість ознак, складає 0,53756. Окреслені фактори 

пояснюють 53,76 % сумарної дисперсії ознак – структурних компонентів 

особистісного благополуччя, що являється більшим, ніж половина, і вважається 

прийнятним для подальшої інтерпретації.  

Фактор 1 має найбільшу частку дисперсії (найбільшу інформативність) у 

сумарній дисперсії ознак, а саме: структурних компонентів особистісного 

благополуччя – 15,14 %. Його позитивний полюс визначається позитивними 
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полюсами змінних 1-8 та 11-16: ситуативною екзистенційною здійсненністю як 

здатністю конструктивно взаємодіяти із зовнішнім світом, рішуче і відповідально 

ним керувати, готовністю приймати активну участь у власному житті та 

вибудовувати його (з факторним навантаженням (ФН) (ФН=0,960), 

відповідальністю як самовідповідальністю, автентичністю поведінки та почуттям 

обов’язку (ФН=0,914), персональною здійсненністю як емоційною доступністю для 

себе і для світу, гармонійністю у ставленні до себе та здатністю відчувати себе і світ 

(ФН=0,859), свободою як здатністю вільного вибору (ФН=0,827), 

самотрансценденцією як здатністю емоційно відчувати цінності світу, здатністю 

вибудовувати внутрішнє ставлення до пережитого, виявляти і проживати 

суб’єктивні цінності (ФН=0,820), самодистанціюванням як відданості важливим 

цінностям, присвяті власного життя і прикладання зусиль заради інших людей або 

заради якоїсь справи (ФН=0,772), локусом контролю Я – уявленням про себе як про 

сильну особистість, яка спроможна вільно вибудовувати власне життя відповідно до 

власних цілей і розуміння його сенсу (ФН=0,525), цілями як життєвими 

орієнтаціями (ФН=0,520), задоволеністю взаєминами зі співробітниками 

(ФН=0,375), позитивним минулим (ФН=0,355), перспективами майбутнього 

(ФН=0,347), емоційно позитивними станами (ФН=0,327), задоволеністю потреби у 

цікавій роботі (ФН=0,242) та стабільністю роботи (ФН=0,231), а також від’ємним 

полюсом ознак 9, 10: негативним минулим (ФН=-0,408) та емоційно негативними 

станами (ФН=-0,391). Цей фактор можна ідентифікувати як фактор особистісної 

здійсненності життя. 

Фактор 2 має інформативність 10,30 % у сумарній дисперсії ознак. 

Позитивний полюс цього фактору визначається позитивними полюсами змінних 17-

29: задоволеністю реалізацією професійного потенціалу (ФН=0,805), переживанням 

професійної затребуваності (ФН=0,749), самоставленням (ФН=0,746), професійною 

компетентністю (ФН=0,774), професійним авторитетом (ФН=0,774), ставленням 

інших людей (ФН=0,733), приналежністю до професійної спільноти (ФН=0,668), 

оцінкою результатів професійної діяльності (ФН=0,650), менеджментом як 

кар’єрною орієнтацією на інтеграцію зусиль інших людей (колег, підлеглих) для 



276 

 

виконання службової задачі (ФН=0,501), задоволеністю взаєминами з керівництвом 

(ФН=0,386), інтересом до роботи (ФН=0,367), врахуванням інтересів персоналу при 

визначенні трудових функцій (ФН=0,320), переважанням командної роботи над 

владними настановами в роботі (ФН=0,260). Цей фактор можна ідентифікувати як 

фактор професійної компетентності та самореалізованості.  

Фактор 3 має інформативність 9,42 % у сумарній дисперсії ознак. Позитивний 

полюс цього фактору визначається позитивними полюсами ознак 30-35, 38, 39: 

самоефективністю (ФН=0,889), самоуправлінням (ФН=0,842), самооцінкою 

особистісного зростання (ФН=0,727), самоповагою (ФН=0,614), самовпевненістю 

(ФН=0,565), самоприв’язаністю (ФН=0,545), переважанням регулярного 

менеджменту в управлінні (ФН=0,211), задоволенням потреби в досягненнях 

(ФН=0,170), а також від’ємним полюсом ознак 36, 37: стабільністю місця 

проживання (ФН=-0,420) та внутрішньою конфліктністю професійного 

самоставлення (ФН=-0,417). Цей фактор можна ідентифікувати фактор особистісної 

самоефективності. 

Фактор 4 має інформативність 8,20 % у сумарній дисперсії ознак. Позитивний 

полюс цього фактору визначається позитивними полюсами змінних 40, 41, 44, 46-

51: задоволеністю повсякденною діяльністю (ФН=0,898), здоров’ям (ФН=0,807), 

значущістю соціального оточення (ФН=0,706), задоволеністю умовами праці 

(ФН=0,477), служінням як кар’єрною орієнтацією на можливістю втілювати в 

діяльності свої ідеали і цінності (ФН=0,357), задоволеністю досягненнями 

(ФН=0,347), інтеграцією стилів життя (як збереженням гармонії між особистим 

життям і кар’єрою) (ФН=0,233), переважанням ініціативності над виконавством в 

діяльності (ФН=0,216), а також від’ємним полюсом ознак 42, 43, 46: зміною настрою 

(ФН=-0,797), наявністю психоемоційної симптоматики (ФН=-0,769), переважанням 

напруги (пригніченням та негативним впливом професійної (службової) діяльності, 

залежності від інших осіб та потреби в усамітненні) (ФН=-0,531). Цей фактор можна 

ідентифікувати як фактор особистісної гармонії. 

Фактор 5 має інформативність 5,62 % у сумарній дисперсії ознак. Позитивний 

полюс цього фактору визначається позитивними полюсами ознак 51-53, 56-62, 65, 
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69-70: локусом контролю життя (впевненості у власній спроможності керувати 

власним життям, вільно приймати та реалізовувати життєво важливі рішення) 

(ФН=0,562), життєвими орієнтаціями на процес (ФН=0,524) та результат 

(ФН=0,558), цілісністю організації, орієнтованої на «общинність», а не на 

«машинність» (ФН=0,388), викликом як кар’єрною орієнтацією на виконання більш 

важкої роботи або роботи в особливих та/або екстремальних умовах діяльності або в 

середовищі складних міжособистісних відносин тощо (ФН=0,357), переважанням 

співпраці над конфліктністю (ФН=0,333), переважанням інноваційності над 

консервативністю (ФН=0,323), наявністю потреби у креативності (ФН=0,320), 

переважанням позитивів над негативами в мотивації (ФН=0,289), переважанням 

обов’язковості у відносинах (ФН=0,273), наявністю потреб у різноманітті 

(ФН=0,201) та самовдосконаленні (ФН=0,181), а також від’ємним полюсом ознак 54, 

55, 63, 64, 66, 67: самозвинуваченням (ФН=-0,414), самоприниженням (ФН=-0,410), 

відсутністю потреби у винагороді (ФН=-0,287), незадоволенням потреби в умовах 

праці (ФН=-0,275), дискомфортом (ФН=-0,272) та незадоволенням потреби в 

структуруванні роботи (ФН=-0,266). Цей фактор можна ідентифікувати як фактор 

професійно-організаційної мотивації. 

Фактор 6 має інформативність 5,08 % у сумарній дисперсії ознак. Позитивний 

полюс цього фактору визначається позитивними полюсами ознак: 70-81: 

професійним самоприйняттям (ФН=0,853), задоволеністю рівнем компетентності 

(ФН=0,843), задоволеністю професійними досягненнями (ФН=0,656), професійним 

розвитком (ФН=0,570), позитивними відносинами в колективі (ФН=0,555), 

професійними цілями (ФН=0,502), автономністю (ФН=0,354), ситуативною 

(ФН=0,329), перспективною (ФН=0,305) та ретроспективною (ФН=0,290) 

рефлексією, наявністю потреби у взаємостосунках (ФН=0,293) та потреби у 

визнанні (ФН=0,202). Цей фактор можна ідентифікувати як фактор професійного 

розвитку та досягнень.  

За результатами факторного аналізу побудовано модель структурних 

компонентів особистісного благополуччя, яка представлена у таблиці 4.20 із 

зазначенням факторних навантажень для кожного показника.  
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Таблиця 4.20 

Структура особистісного благополуччя 
 Компоненти  

 

особистісна 

здійсненність 

життя 

професійна 

компетентність 

та само-

реалізованість  

особистісна 

самоефективність 

особистісна 

гармонія  

професійно-

організаційна 

мотивація 

професійний 

розвиток та 

досягнення 

П
о
к

а
зн

и
к

и
 

ситуативна 

екзистенційна 

здійсненність(0,960) 

задоволеність 

реалізацією 
професійного 

потенціалу(0,805) 

самоефективність 
(0,889) 

задоволеність 

повсякденною 
діяльністю 

(0,898) 

локус контролю 

життя (впевненість у 

власній спромож-
ності керувати 

власним життям, 

вільно приймати та 
реалізовувати 

життєво важливі 

рішення) (0,562) 

професійне 

самоприйняття 

(0,853) 

відповідальність(0,914) 
професійна 

затребуваність 

(0,749) 

самоуправління (0,842) здоров’я (0,807) 
процес (0,524) і 

результат (0,558) як 

життєві орієнтації 

задоволеність 

рівнем 
компетентності 

(0,843) та 

професійними 

досягненнями 

(0,656) 

персональна 

здійсненність (0,859) 

самоставлення 

(0,746) 

самооцінка 

особистісного 

зростання (0,727) 

хороший настрій 

та оптимістичне 

сприйняття май-

бутнього (0,797) 

самодостатність як 
відсутність само-

звинувачення (-0,414) 

та самоприниження (-
0,410) 

свобода (0,827) 

професійна 

компетентність 

(0,774)  

самоповага (0,614) 

відсутність 

психоемоційної 
симптоматики 

(0,769) 

цілісність 

«общинність» 

організації (0,388) 

професійний 
розвиток (0,570)  

самотрансценденція 

(0,820) 

професійний 

авторитет (0,774) 
самовпевненість (0,565) значущість 

соціального 

оточення (0,706) 

виклик як кар’єрна 

орієнтація (0,357) 
позитивні 

відносини в 

колективі (0,555) 
самодистанціювання 

(0,772) 

ставлення інших 

людей (0,733) 

самоприв'язаність 

(0,545) 
співпраця (0,333) 

локус контролю Я 

(уявленням про себе як 
про сильну особистість, 

яка спроможна вільно 

вибудовувати власне 
життя відповідно до 

власних цілей і 

розуміння його сенсу) 
(0,525) 

приналежність до 

професійної 
спільноти (0,668) 

відсутність стабільного 

місця проживання 
(0,420)   

піднесення, 

позитивний 

вплив роботи, 
незалежність 

(0,531) 

інноваційність 

(0,323) 

професійні цілі 

(0,502) 

потреба у 
креативності (0,320) 

позитивна мотивація 

(0,289) 

цілі як життєві 

орієнтації (0,520) 

оцінка результатів 

професійної 
діяльності (0,650) 

внутрішня 

узгодженість 

професійного 
самоставлення (0,417) 

задоволеність 

умовами праці 
(0,477) 

потреба у винагороді 

(0,287) 

автономність 

(0,354) 

задоволеність 

взаєминами зі 

співробітниками 
(0,375) 

менеджмент як 
кар’єрна орієнтація 

(0,501) 
служіння як 

кар’єрна 

орієнтація (0,357) 

потреба в умовах 

праці (0,275) 

ситуативна 
(0,329), 

перспективна 

(0,305) та 
ретроспективна 

(0,290) рефлексія 
позитивне минуле 

(0,355) 

задоволеність 

взаєминами з 
керівництвом (0,386) 

обов'язковість (0,273) 

перспективне майбутнє 

(0,347) 

інтерес до роботи 

(0,367) 

регулярний 

менеджмент в 

управлінні (0,211) 

задоволеність 

досягненнями на 

роботі (0,347) 

комфорт (0,272) 

потреба у 

взаємостосунках 

(0,293) 
емоційно-позитивні 

стани (0,327) 

врахування інтересів 
персоналу при 

визначенні трудових 

функцій (0,320) 

потреба у 
структуруванні 

роботи (0,266) 

потреба у 

різноманітті (0,201) 

потреба у цікавій 
роботі (0,242) командна робота 

(0,260) 

потреба у досягненнях 

(0,170)  

інтеграція стилів 
життя (0,233) 

потреба у 

самовдосконаленні 
(0,181) 

потреба у 

визнанні (0,202) стабільність роботи 

(0,231) 

ініціативність 

(0,216) 

За результатами проведеного аналізу визначено, що особистісне благополуччя 

є складним комплексним психологічним утворенням, що містить шість структурних 

компонентів: особистісну здійсненність життя, професійну компетентність та 

самореалізованість, особистісну самоефективність, особистісну гармонію, 

професійно-організаційну мотивацію та професійний розвиток й досягнення. 
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4.5 Типологія особистісного благополуччя  

 

Проблеми розробки типологій особистісного благополуччя пов’язані в 

пошуком параметрів, критеріїв та показників вимірювання переживання задоволення, 

щастя, оптимальної внутрішньої рівноваги Я-існування особистості. Сучасний стан 

досліджень особистісного благополуччя стосується різних його оцінок: позитивних 

та негативних станів, переживань, емоцій, міркувань та поведінки; цінностей, 

мотивів, потреб, подій, обставин та життєвих ситуацій, які виникають у житті, в 

яких люди живуть та працюють. Побудова типологічних моделей особистісного 

благополуччя в напрацюваннях науковців базується на існуючих концептуальних 

уявленнях про вимірювання показників благополуччя; логічній структурі 

проведення типологічного аналізу, осмислення функціональної ролі різних 

типоутворюючих ознак та емпірично виявлених закономірностей (Г. Татарова, 

А. Кученкова) [350]. В основу типологій психологічного благополуччя особистості 

науковці закладають ті критерії та параметри, які визначаються науковою задачею: 

загальну оцінку якості життя (Е. Дінер, Е. Сух, Р. Лукас, Л. Сміт) [491], 

задоволеність різними сферами життя (Р. Куммінс, А. Лау, У. МакФерсон) [568], 

задоволеність життям та щастя (Р. Інглхарт) [546], особистісні почуття та почуття, 

пов’язані з міжособовою взаємодією, індивідуальні вміння та уміння, пов’язані з 

міжособовою взаємодією (Ф. Хуппер, Н. Маркс, А. Кларк, Дж. Сієгріст, А. Стюцер 

та ін.) [542-544]; прояви позитивних та негативних емоцій, задоволеність 

повсякденною діяльністю, товариськість, оптимізм, самооцінка компетентності, 

власна значущість, почуття самотності, емоційне сприйняття себе в соціумі, 

напруженість ритму життя, життєві цілі, матеріальне забезпечення, стан здоров’я 

(Г. Татарова, А. Кученкова) [350].  

Необхідність виявлення типологічних особливостей благополуччя обумовлена 

пошуком загальних його оцінкових параметрів, завдяки яким можна оцінити та 

визначити: кількісні та якісні особливості суб’єктивного переживання власного 

життя та суб’єктивного емоційно-оцінкового ставлення особистості до самої себе, 

до власного життя, діяльності та процесів, що мають значення для особистості з 
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позиції її нормативних уявлень щодо внутрішнього та зовнішнього середовища, що 

характеризується відчуттям задоволеності (Р. Шаміонов) [409], відповідності 

зовнішнім критеріям певній системі цінностей, яка переважає в тій чи іншій 

культурі (Р. Шаміонов, Е. Дінер) [407; 487]; суб’єктивні змістові критерії 

задоволеності життям відповідно до внутрішніх уявлень благополучного життя 

(Л. Куліков) [211] та відчуття щастя (П. Коста і Р. МакКрай) [474]; здатність 

адаптуватися та пристосовуватися до зовнішнього середовища та знайти своє місце 

в ньому, щоб бути благополучним та задоволеним життям (О. Чеботарьова) [394]; 

суб’єктивний баланс в різних сферах життєдіяльності, який сприяє переживанню 

суб’єктивного соціального благополуччя (Т. Данильченко) [129]; особливості 

встановлення життєвої рівноваги за рахунок включеності у професійну діяльність 

(Дж. Дейкхайзен, М. Вельдховен, Р. Шальк) [494]; співвідношення задоволення, 

афективного балансу та їхнього прояву відповідно до типів темпераменту 

(А. Бояновська, А. Залевська) [454]; адаптивність, психологічні захисти, соціальна 

та пізнавальна пасивність, компетентність, особливості контролю поведінки, 

прийняття рішень та відповідальності, потребу у міжособистісних відносинах 

(О. Фоміна) [378]. 

Типологічні моделі особистісного благополуччя показують спектр переживань 

благополуччя, характерний для особистості. Так, індивідуально-типологічна модель 

суб’єктивного благополуччя представлена в напрацюваннях О. Чеборатьової, яка 

виокремлює чотири типи суб’єктивного благополуччя: ворожий, пасивно-

агресивний, соціально активний та комформний [394]. Типологічна модель 

переживання суб’єктивного соціального благополуччя як пошуку суб’єктивного 

балансу представлено у балансно-гетерархічній концепції суб’єктивного 

благополуччя Т. Данильченко, яка виокремлює зарадний, незалежний та 

безпорадний типи соціального благополуччя [129]. Дж. Дейкхайзен, М. Вельдховен, 

Р. Шальк виокремлюють позитивні типи благополуччя особистості: задоволення 

роботою як пасивна форма благополуччя та взаємодія з роботою, що інтегрує в собі 

працелюбство, відданість роботі з високою активацією, силою і поглинанням 

роботою, а також два негативні типи: трудоголізм, який поєднує високу включеність 
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особистості у роботу, працьовитість та надмірну працю під примусом працедавців, і 

виснаження як побічний ефект трудоголізму, як напруга і фізичне та емоційне 

виснаження, яке виникає в результаті надмірних вимог до роботи і безперервні 

життєві труднощі [494]. А. Бояновська та А. Залевська виокремлюють чотири типи 

суб'єктивного благополуччя залежно від типології темпераменту: досягнуте 

благополуччя, благополуччя-прагнення, благополуччя-віддача, благополуччя-

розчарування [454]. О. Фоміна пропонує виокремлювати такі типи благополуччя як: 

пасивно благополучний, афектовано неблагополучний, соціально відчужений 

неблагополучний, компенсаторно благополучний, гармонійно благополучний, 

адаптовано благополучний [378]. 

З метою виокремлення типологічних профілів особистісного благополуччя 

було здійснено багатомірне неметричне шкалювання методом індивідуальних 

відмінностей Alscal за допомогою пакету обробки статистичних даних SPSS 17.0. 

Для здійснення багатомірного шкалювання було обрано 73 показники особистісного 

благополуччя, які входять в структуру особистісного благополуччя: особистісну 

здійсненність життя, професійну компетентність та самореалізованість, особистісну 

самоефективність, особистісну гармонію, професійно-організаційну мотивацію та 

професійний розвиток й досягнення. Первинні дані для проведення багатомірного 

шкалювання отримані за допомогою стандартизованого психодіагностичного 

інструментарію. Метою багатовимірного шкалювання методом індивідуальних 

відмінностей стало виявлення структури в наборі значень міри відстані між 

об’єктами або спостереженнями. Шкалювання здійснюється шляхом приписування 

спостереженням положення в багатовимірному просторі (в проведеному 

емпіричному дослідженні 73 розмірності – показники особистісного благополуччя) 

таким чином, щоб відстані між отриманими точками в цьому просторі якомога 

точніше апроксимували початкові відмінності. Кінцевим результатом багатомірного 

моделювання методом індивідуальних відмінностей показників особистісного 

благополуччя стало виявлення групового простору (за шкалами – типами 

благополуччя). Метод багатовимірного шкалювання в якості дистанційної моделі 

використовує модель Євклідової відстані, що дозволяє розглядати змінні (вибори 
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інтерпретацій ключових показників) як безперервні. Таким чином, проблема збігів 

або зв’язків – рівних значень (інтерпретацій) для всіх спостережень досліджуваних 

вирішувалась найоптимальнішим чином. Кінцева величина s-стресу за формулою 

Краскала для матриці типологічної моделі представлена у таблиці 4.21. Результати 

розрахунків представлено у Додатку Г. 

Таблиця 4.21 

Кінцева величина s-стресу за формулою Краскала для матриці моделі 

особистісного благополуччя 

Показники  Значення 

Середнє значення s-стресу за формулою Краскала 0,12119 

RSQ (коефіцієнт конгруентності) 0,91231 

 

Визначена кінцева величина s-стресу за формулою Краскала для матриці 

моделі особистісного благополуччя дорівнює 0,12119 і знаходиться у прийнятному 

діапазоні [0,05; 0,2]. Відповідно коефіцієнт конгруентності – частка дисперсії 

вихідних відмінностей, дорівнює 0,91231 і наближається до 1,0, що свідчить про 

достатню повноту відтворення вихідних відмінностей між досліджуваними 

об’єктами. Фінальні координати шкального вимірювання типів особистісного 

благополуччя, представлені у таблиці 4.22 (Додаток Г). 

Таблиця 4.22 

Фінальні координати шкального вимірювання типів особистісного благополуччя 

№ 

з/п 
Показники 

Типи  

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 ситуативна екзистенційна здійсненність 1,0589 0,1864 0,9582 0,0611 

2 відповідальність 0,7252 0,2102 1,2094 0,0844 

3 персональна здійсненність 0,9867 0,4179 0,8054 0,3683 

4 свобода 1,2116 0,1231 0,9003 0,0334 

5 самотрансценденція 0,9311 0,3449 0,8047 0,5787 

6 самодистанціювання 0,8533 0,4449 0,9557 0,0488 

7 локус контролю Я 1,0088 0,4758 1,0276 0,3414 

8 цілі 0,6687 0,5333 0,7153 0,9349 

9 задоволеність взаєминами зі співробітниками 1,1924 0,4232 0,6402 0,1984 

10 позитивне минуле 0,7681 0,1595 1,4612 0,0699 

11 перспективне майбутнє 0,5736 0,6774 1,4520 0,2604 

12 емоційно позитивні стани 0,1631 0,6379 1,5704 1,8034 

13 потреба у цікавій роботі 0,8621 1,8712 1,5419 1,9254 
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14 стабільність роботи 0,2851 1,7970 0,1959 0,1006 

15 задоволеність реалізацією професійного потенціалу 1,1040 0,2092 1,0123 0,1334 

16 професійна затребуваність 1,2456 0,0323 0,6018 0,0680 

17 самоставлення 1,1437 0,1887 0,7947 0,2258 

Продовження табл. 4.22 

1 2 3 4 5 6 

18 професійна компетентність 1,2839 0,0900 0,5163 0,0228 

19 професійний авторитет 1,2119 0,1115 0,6901 0,0125 

20 ставлення інших людей 1,1094 0,0294 0,7974 0,8134 

21 приналежність до професійної спільноти 1,0369 0,2397 0,7735 0,4702 

22 оцінка результатів професійної діяльності 1,0533 0,0151 0,6021 0,1097 

23 менеджмент як кар’єрна орієнтація 0,3383 1,2402 0,5508 0,5700 

24 задоволеність взаєминами з керівництвом 0,6093 0,6463 0,3886 1,0412 

25 інтерес до роботи 1,0801 0,5071 0,1184 1,2236 

26 
врахування інтересів персоналу при визначенні 

трудових функцій 
0,2010 1,3802 0,0319 0,5933 

27 командна робота 0,0022 1,2423 0,5572 0,1670 

28 самоефективність 1,2901 0,2294 0,7411 0,2795 

29 самоуправління 1,1475 0,2780 0,9356 0,5404 

30 самооцінка особистісного зростання 1,2231 0,1312 0,7547 0,2739 

31 самоповага 0,8398 0,0744 1,6131 0,3983 

32 самовпевненість 0,7926 0,4501 1,6169 0,2473 

33 самоприв'язаність 0,7926 0,4501 1,6169 0,2473 

34 
відсутність стабільності місця проживання як 

кар’єрна мотивація 
2,5976 0,4941 1,4040 0,5958 

35 внутрішня узгодженість професійного самоставлення 3,5356 0,0328 0,0906 0,6133 

36 регулярний менеджмент в управлінні 0,3301 1,9153 0,0908 0,2789 

37 потреба у досягненнях 0,8175 1,3166 1,6929 1,0955 

38 задоволеність повсякденною діяльністю 2,9374 0,2922 0,4013 0,8907 

39 самооцінка здоров’я 2,9788 0,2895 0,2580 0,3978 

40 
хороший настрій та оптимістичне сприйняття 

майбутнього 
2,9200 0,0953 0,0184 0,7486 

41 відсутність психоемоційної симптоматики  2,8095 0,2017 0,8016 0,9443 

42 значущість соціального оточення 2,5949 0,8611 1,3458 2,4821 

43 
переживання піднесення, позитивного впливу роботи 

та незалежності 
2,4969 0,5946 0,2536 1,2760 

44 задоволеність умовами праці 1,0970 0,2280 0,8386 1,0604 

45 служіння 1,2350 0,7002 0,4428 0,2495 

46 задоволеність досягненнями на роботі 1,1459 0,3036 0,5148 0,6163 

47 інтеграція стилів життя 0,6639 1,4488 0,1898 0,4698 

48 локус контролю Життя 0,9544 0,1678 0,6701 0,7125 

49 процес як життєва орієнтація 0,7022 0,1853 1,3051 0,7500 

50 результат як життєва орієнтація 0,8302 0,0872 0,7371 0,9419 

51 самозвинувачення 3,0823 0,2287 0,1708 1,5300 

52 самоприниження 3,4876 0,0538 0,2312 0,9325 

53 цілісність організації 0,1273 1,5118 0,3671 0,5041 

54 виклик як кар’єрна орієнтація 0,4818 0,7234 0,4479 1,1339 

55 «общинність» організації 0,4730 0,5951 0,8945 1,5252 

56 співпраця 0,4843 1,1578 0,3201 0,6275 

57 інноваційність 0,3163 1,3480 0,7770 0,4967 
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58 потреба у креативності 0,5037 0,1883 0,5745 2,2345 

59 позитивна мотивація 0,0373 1,4863 0,5966 0,2683 

60 потреба у винагороді 1,7076 1,4922 0,8260 1,5957 

61 потреба в умовах праці 1,3792 1,3985 0,3175 1,8218 

Продовження табл. 4.22 

1 2 3 4 5 6 

62 професійне самоприйняття 1,0452 0,8253 1,0091 0,0124 

63 задоволеність рівнем компетентності 0,9960 1,0182 1,1600 0,2298 

64 задоволеність професійними досягненнями 0,8994 0,6051 1,3509 0,3775 

65 професійний розвиток 1,1512 0,9382 1,2759 0,0619 

66 позитивні відносини в колективі 1,0865 0,2217 0,2477 0,9790 

67 професійні цілі 1,0984 0,9172 1,2347 0,0255 

68 автономність 0,7607 0,7514 0,3096 0,9912 

69 ретроспективна рефлексія 2,0279 1,5590 0,4131 0,5286 

70 ситуативна рефлексія 1,6162 1,8465 0,4419 0,0064 

71 перспективна рефлексія 0,7102 1,7015 1,8999 0,6764 

72 потреба у взаємостосунках 0,8068 1,8855 0,1671 1,1823 

73 потреба у визнанні 1,2705 1,8345 0,6595 0,4498 

 

Результати групування індивідуально-типологічних відмінностей 

особистісного благополуччя відповідно до його структурних компонентів, які 

виокремлено як параметри, представлено у таблиці 4.23.  

За результатами багатомірного шкалювання виявлено чотири типи 

особистісного благополуччя: особистісно-орієнтований, кар’єрно-орієнтований, 

професіонально-орієнтований та соціально-орієнтований.  

Особи з особистісно-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

переживають благополуччя в контексті особистісної здійсненності власного життя. 

Це особи з почуттям вільного власного вибору (свободи), які знаходять реальні 

можливості дії в будь-яких ситуаціях, приймають персонально обґрунтовані 

рішення. Вони мають чіткі уявлення про себе як про сильну особистість, яка має 

достатню свободу вибору, щоб вибудовувати власне життя відповідно до своїх цілей 

і уявлень про його сенс; здатні конструктивно реалізовуватися у зовнішньому світі, 

рішуче і відповідально ним керувати, готові приймати активну участь у власному 

житті та вибудовувати його; отримують задоволення від взаємин з керівництвом та 

колегами. Вони проявляють інтерес до роботи, позитивно ставляться до себе як до 

фахівців, що можуть реалізувати свій професійний потенціал, мають виражене 

диференційоване уявлення про себе як представників певної професійної спільноти і 
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в зв’язку з цим сформоване позитивне емоційне ставлення до себе (самоставлення) і 

до цінностей професійної спільноти, з якою себе ідентифікують. 

Таблиця 4.23 

Індивідуально-типологічні відмінності особистісного благополуччя 

 Типи особистісного благополуччя 

П
а

р
а

м
ет

р
и
 

Особистісно- 
орієнтований 

Кар’єрно- 
орієнтований  

Професіонально- 
орієнтований 

Соціально- 
орієнтований 

1 2 3 4 5 

о
со

б
и

ст
іс

н
а 

зд
ій

сн
ен

н
іс

ть
 ж

и
тт

я
 

Високі значення: 
-  ситуативна та персональна 
екзистенційна здійсненність; 
- свобода; 
- самотрансценденція; 
- задоволеність взаєминами зі 
співробітниками; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- відповідальність; 
- самодистанціювання 
- локус контролю Я; 
- позитивне минуле; 
- стабільність роботи; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- цілі як життєва орієнтація; 
- перспективне майбутнє; 

Низькі значення:  
- емоційно позитивні стани; 
- потреба у цікавій роботі 

Високі значення: 
-  стабільність роботи; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- перспективне майбутнє; 
- потреба у цікавій роботі; 

Середні значення з тенденцією до 
низьких: 

- персональна та ситуативна 
екзистенційна здійсненність; 
- відповідальність; 
- свобода; 
- самодистанціювання 
- локус контролю Я; 
- задоволеність взаєминами зі 
співробітниками;  
- емоційно позитивні стани; 
- позитивне минуле 

Низькі значення: 
- самотрансценденція; 
- цілі як життєва орієнтація 

Високі значення: 
- відповідальність; 
- самодистанціювання; 
- локус контролю Я; 
- позитивне минуле; 
- перспективне майбутнє; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- ситуативна та персональна 
екзистенційна здійсненність; 
- свобода; 
- самотрансценденція; 
- цілі як життєва орієнтація; 
- задоволеність взаєминами зі 
співробітниками; 
- емоційно позитивні стани; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- потреба у цікавій роботі; 
- стабільність роботи 

Високі значення: 
-  цілі як життєва орієнтація; 
- емоційно позитивні стани;  
- потреба у цікавій роботі; 
Середні значення з тенденцією 

до низьких: 
- самотрансценденція; 

Низькі значення: 
- ситуативна та персональна 
екзистенційна здійсненність; 
- відповідальність; 
- свобода; 
- самодистанціювання; 
- локус контролю Я; 
- задоволеність взаєминами зі 
співробітниками; 
- позитивне минуле; 
- перспективне майбутнє; 
- стабільність роботи 

п
р
о

ф
ес

ій
н

а 
к
о

м
п
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іс
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 т

а 
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м
о
р
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л
із

о
в
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Високі значення: 
- задоволеність реалізацією 
професійного потенціалу; 
- професійна затребуваність; 
- самоставлення; 
- професійна компетентність; 
- професійний авторитет; 
- ставлення інших людей; 
- приналежність до професійної 
спільноти; 
- оцінка результатів професійної 
діяльності; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- інтерес до роботи 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- задоволеність взаєминами з 
керівництвом; 
- врахування інтересів персоналу 
при визначенні трудових 
функцій; 

Низькі значення: 
- менеджмент як кар’єрна 
орієнтація; 
- командна робота 

Високі значення: 
-менеджмент як кар’єрна орієнтація;  
- врахування інтересів персоналу при 
визначенні трудових функцій; 
- командна робота; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- задоволеність взаєминами з 
керівництвом;  

Середні значення з тенденцією до 
низьких: 

- задоволеність реалізацією 
професійного потенціалу; 
- професійна компетентність; 
- професійний авторитет; 
- інтерес до роботи; 

Низькі значення: 
- професійна затребуваність; 
- самоставлення; 
- ставлення інших людей; 
- приналежність до професійної 
спільноти; 
- оцінка результатів професійної 
діяльності 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- задоволеність реалізацією 
професійного потенціалу; 
- професійна затребуваність; 
- самоставлення; 
- професійна компетентність; 
- професійний авторитет; 
- приналежність до професійної 
спільноти; 
- оцінка результатів професійної 
діяльності; 
- командна робота 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- ставлення інших людей; 
- менеджмент як кар’єрна 
орієнтація;  

Низькі значення: 
- задоволеність взаєминами з 
керівництвом; 
- інтерес до роботи; 
- врахування інтересів персоналу 
при визначенні трудових функцій 

Високі значення: 
- задоволеність взаєминами з 
керівництвом; 
- інтерес до роботи 
Середні значення з тенденцією 

до високих: 
- ставлення інших людей; 
-менеджмент як кар’єрна 
орієнтація;  
- врахування інтересів 
персоналу при визначенні 
трудових функцій; 
Середні значення з тенденцією 

до низьких: 
- професійна затребуваність;  
- самоставлення; 
- приналежність до 
професійної спільноти; 
- оцінка результатів 
професійної діяльності; 
- командна робота  

Низькі значення: 
- задоволеність реалізацією 
професійного потенціалу; 
- професійна компетентність; 
- професійний авторитет 
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Високі значення: 
- самоефективність 
(самоуправління та самооцінка 
особистісного зростання); 
- відсутність стабільності місця 
проживання як кар’єрна 
мотивація; 
- внутрішня узгодженість 
професійного самоставлення; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- самоповага; 
- самовпевненість; 
- самоприв’язаність; 
- регулярний менеджмент в 
управлінні; 

Низькі  значення: 
- потреба у досягненнях  

Високі значення: 
-  регулярний менеджмент в 
управлінні; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- потреба у досягненнях; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- самовпевненість; 
- самоприв’язаність; 

Низькі  значення: 
- самоефективність (самоуправління 
та самооцінка особистісного 
зростання); 
- самоповага; 
- відсутність стабільності місця 
проживання як кар’єрна мотивація; 
- внутрішня узгодженість 
професійного самоставлення 

Високі значення: 
- самоповага; 
- самовпевненість; 
- самоприв’язаність; 
- потреба у досягненнях; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- самоефективність; 
- самоуправління; 
- самооцінка особистісного 
зростання; 
- відсутність стабільності місця 
проживання як кар’єрна 
мотивація; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- внутрішня узгодженість 
професійного самоставлення; 

Низькі  значення: 
- регулярний менеджмент в 
управлінні 

Середні значення з тенденцією 
до високих: 

- внутрішня узгодженість 
професійного самоставлення;  
Середні значення з тенденцією 

до низьких: 
- самоефективність; 
- самоуправління; 
- самооцінка особистісного 
зростання; 
- самоповага; 
- відсутність стабільності місця 
проживання як кар’єрна 
мотивація  
- регулярний менеджмент в 
управлінні; 
- потреба у досягненнях; 

Низькі значення: 
- самовпевненість; 
- самоприв’язаність 
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Продовження табл. 4.23 

1 2 3 4 5 

о
со

б
и

ст
іс

н
а 

га
р

м
о

н
ія

 

Високі значення: 
- задоволеність повсякденною 
діяльністю та досягненнями на 
роботі; 
- самооцінка здоров’я; 
- хороший настрій та оптимістичне 
сприйняття майбутнього; 
- відсутність психоемоційної 
симптоматики; 
- значущість соціального оточення; 
- переживання піднесення, 
позитивного впливу роботи та 
незалежності; 
-задоволеність умовами праці; 
- служіння як кар’єрна орієнтація; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- інтеграція стилів життя 

Високі значення: 
- інтеграція стилів життя; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- служіння як кар’єрна орієнтація; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- самооцінка здоров’я; 
- хороший настрій та оптимістичне 
сприйняття майбутнього; 
- переживання піднесення, 
позитивного впливу роботи та 
незалежності; 

Низькі значення: 
- задоволеність повсякденною 
діяльністю; 
- відсутність психоемоційної 
симптоматики; 
- значущість соціального оточення; 
-задоволеність умовами праці та 
досягненнями на роботі 

Середні значення з тенденцією 
до низьких: 

- задоволеність повсякденною 
діяльністю; 
- відсутність психоемоційної 
симптоматики; 
- значущість соціального 
оточення; 
-задоволеність умовами праці та 
досягненнями на роботі; 
- служіння як кар’єрна 
орієнтація; 

Низькі значення: 
- самооцінка здоров’я; 
- хороший настрій та 
оптимістичне сприйняття 
майбутнього; 
- переживання піднесення, 
позитивного впливу роботи та 
незалежності; 
- інтеграція стилів життя 

Середні значення з тенденцією 
до високих: 

- задоволеність повсякденною 
діяльністю; 
- самооцінка здоров’я; 
- хороший настрій та 
оптимістичне сприйняття 
майбутнього; 
- відсутність психоемоційної 
симптоматики; 
- значущість соціального 
оточення; 
- переживання піднесення, 
позитивного впливу роботи та 
незалежності; 
-задоволеність умовами праці та 
досягненнями на роботі; 

Середні значення з тенденцією 
до низьких: 

- інтеграція стилів життя; 
Низькі значення: 

- служіння як кар’єрна орієнтація 
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Високі значення: 
- локус контролю життя; 
- самозвинувачення; 
- самоприниження; 
- потреба у винагороді; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- результат як життєва орієнтація; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- процес як життєва орієнтація; 
- виклик як кар’єрна орієнтація; 
- співпраця; 
-потреба у креативності; 
- потреба в умовах праці 

Низькі значення: 
-цілісність та «общинність» 
організації; 
- інноваційність; 
- позитивна мотивація 

Високі значення: 
- цілісність організації; 
- співпраця; 
- інноваційність; 
- позитивна мотивація; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- виклик як кар’єрна орієнтація; 
- потреба в умовах праці; 

Середні значення з тенденцією до 
низьких: 

- самозвинувачення; 
- «общинність» організації; 
- потреба у винагороді; 

Низькі значення: 
- локус контролю життя; 
-процес та результат як життєві 
орієнтації; 
- самоприниження; 
-потреба у креативності 

Високі значення: 
- процес як життєва орієнтація; 
Середні значення з тенденцією 

до високих: 
- «общинність» організації; 
- інноваційність; 
- потреба у креативності; 
- позитивна мотивація; 
Середні значення з тенденцією 

до низьких: 
- локус контролю життя; 
- результат як життєва 
орієнтація; 
- самоприниження; 
- цілісність організації; 

Низькі значення: 
- самозвинувачення; 
- виклик як кар’єрна орієнтація; 
- співпраця; 
- потреби у винагороді та в 
умовах праці 

Високі значення: 
- результат як життєва 
орієнтація; 
- виклик як кар’єрна орієнтація; 
- «общинність» організації; 
- потреба у креативності; 
- потреба в умовах праці 

Середні значення з тенденцією 
до високих: 

- локус контролю життя; 
- процес як життєва орієнтація; 
- самозвинувачення; 
- самоприниження; 
- цілісність організації; 
- співпраця; 
- потреба у винагороді;  

Середні значення з тенденцією 
до низьких: 

- інноваційність; 
- позитивна мотивація 
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Високі значення: 
- професійне самоприйняття; 
- позитивні відносини в колективі; 
- ретроспективна рефлексія; 
Середні значення з тенденцією до 

високих: 
- задоволеність професійними 
досягненнями; 
- професійний розвиток; 
- професійні цілі; 
- автономність; 
- ситуативна рефлексія; 
- потреба у визнанні; 
Середні значення з тенденцією до 

низьких: 
- задоволеність рівнем 
компетентності; 
- перспективна рефлексія; 
- потреба у взаємостосунках 

Високі значення: 
- ситуативна рефлексія; 
- потреби у взаємостосунках та у 
визнанні; 

Середні значення з тенденцією до 
високих: 

- задоволеність рівнем 
компетентності; 
- ретроспективна та перспективна 
рефлексія; 

Середні значення з тенденцією до 
низьких: 

- професійне самоприйняття; 
- задоволеність професійними 
досягненнями; 
- професійний розвиток; 
- професійні цілі; 
- автономність; 

Низькі значення: 
- позитивні відносини в колективі 

Високі значення: 
- задоволеність рівнем 
компетентності та 
професійними досягненнями; 
- професійний розвиток; 
- професійні цілі; 
- перспективна рефлексія; 
Середні значення з тенденцією 

до високих: 
- професійне самоприйняття; 
Середні значення з тенденцією 

до низьких: 
- позитивні відносини в 
колективі; 
- ситуативна рефлексія;  
- потреба у визнанні; 

Низькі значення: 
- автономність; 
- ретроспективна рефлексія; 
- потреба у взаємостосунках 

Високі значення: 
- автономність; 

Середні значення з тенденцією 
до високих: 

- позитивні відносини в 
колективі; 
- потреба у взаємостосунках  

Середні значення з тенденцією 
до низьких: 

- ретроспективна рефлексія; 
Низькі значення: 

- професійне самоприйняття; 
- задоволеність рівнем 
компетентності та професійними 
досягненнями; 
- професійний розвиток; 
- професійні цілі; 
- ситуативна та перспективна 
рефлексія; 
- потреба у визнанні 

Ці особи впевнені у своїй професійній компетентності та в тому, що в 

професійному плані є авторитетом для колег, керівництва, близьких; високо 

оцінюють результати професійної діяльності та отримують задоволення від 

реалізації професійного потенціалу.  
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Окрім того, вони переживають органічну єдність власної особистості з 

обраною професією (внутрішню узгодженість професійного самоставлення), 

усвідомлюють власні особистісні якості як передумови для професійних успіхів та 

перетворення професійних успіхів в імпульси прогресивного особистісного 

розвитку. Ці особи знають як використати власні індивідуальні властивості для 

конструктивного розв’язання суперечностей і досягнення високих результатів у 

професійній діяльності. Їхньою провідною кар’єрною орієнтацією є можливість 

жити в різних місцях (відсутність стабільності місця проживання) та задоволення 

потреби у досягненнях. Вони переживають задоволеність діяльністю, умовами праці 

та досягненнями на роботі, переживають піднесення, позитивний вплив роботи та 

незалежності. У них переважає хороший настрій та оптимістичне сприйняття 

майбутнього. Вони здорові, у них відсутня психоемоційна симптоматика. Для них 

велике значення має соціальне оточення. Вони відшуковують можливість втілювати 

в роботі свої ідеали і цінності оскільки служіння являється провідною кар’єрною 

орієнтацією. Вони можуть переживати самоприниження як фіксовану установку на 

негативне оцінювання або втрату смислу індивідуальних якостей в контексті 

професійної діяльності і кар'єри через самозвинувачення в ситуаціях професійного 

неуспіху. Вихід із зазначених негативних переживань в позитивний простір 

відбувається через задоволення потреб у винагороді та в умовах праці сприяє 

переживанню благополуччя. Ці особи мають чітко сформовані професійні цілі та 

яскраво виражену потребу у визнанні. Вони переживають професійне 

самоприйняття, прагнуть до професійного розвитку, формують позитивні відносини 

в колективі, володіють здатністю до ретроспективної та до ситуативної рефлексії. 

За параметром особистісної здійсненності життя їхнє переживання 

особистісного благополуччя характеризується високими значеннями за 

показниками: ситуативна та персональна екзистенційна здійсненність, свобода, 

самотрансценденція, задоволеність взаєминами зі співробітниками; середніми 

значеннями з тенденцією до високих за показниками: самодистанціювання, 

відповідальність, локус контролю Я, позитивне минуле, стабільність роботи; 

середніми значеннями з тенденцією до низьких за показниками: цілі як життєва 
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орієнтація, перспективне майбутнє та низькими значеннями за показниками: 

емоційно позитивні стани та потреба у цікавій роботі.  

За параметром професійної компетентності та самореалізованості особи з 

особистісно-орієнтованим типом характеризуються високими значеннями за 

показниками: задоволеність реалізацією професійного потенціалу, професійна 

затребуваність, самоставлення, професійна компетентність, професійний авторитет, 

ставлення інших людей, приналежність до професійної спільноти, оцінка 

результатів професійної діяльності та інтерес до роботи; середніми значеннями з 

тенденцією до високих за показником: інтерес до роботи; середніми значеннями з 

тенденцією до низьких за показниками: задоволеність взаєминами з керівництвом, 

врахування інтересів персоналу при визначенні трудових функцій та низькими 

значеннями за показниками: менеджмент як кар’єрна орієнтація та командна робота.  

За параметром особистісної самоефективності особи з особистісно-

орієнтованим типом характеризуються: високими значеннями за показниками: 

самоефективність (самоуправління та самооцінка особистісного зростання), 

відсутність стабільності місця проживання як кар’єрна мотивація, внутрішня 

узгодженість професійного самоставлення; середніми значеннями з тенденцією до 

високих за показниками: самоповага, самовпевненість, самоприв’язаність, 

регулярний менеджмент в управлінні; низькими значеннями за показником: потреба 

у досягненнях. Показники з середніми значеннями з тенденцією до низьких за цим 

параметром відсутні. 

За параметром особистісної гармонії особи з особистісно-орієнтованим типом 

характеризуються високими значеннями за показниками: задоволеність 

повсякденною діяльністю та досягненнями на роботі, самооцінка здоров’я, хороший 

настрій та оптимістичне сприйняття майбутнього, відсутність психоемоційної 

симптоматики, значущість соціального оточення, переживання піднесення, 

позитивного впливу роботи та незалежності, задоволеність умовами праці, служіння 

як кар’єрна орієнтація; середніми значеннями з тенденцією до високих за 

показником: інтеграція стилів життя. Показники з середніми значеннями з 

тенденцією до низьких та з низькими значеннями за цим параметром відсутні. 
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За параметром професійно-організаційної мотивації особи з особистісно-

орієнтованим типом характеризуються високими значеннями за показниками: локус 

контролю життя, самозвинувачення, самоприниження, потреба у винагороді; 

середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: результат як 

життєва орієнтація; середніми значеннями з тенденцією до низьких за показниками: 

процес як життєва орієнтація, виклик як кар’єрна орієнтація, співпраця, потреби у 

креативності та в умовах праці; низькими значеннями за показниками: цілісність та 

«общинність» організації, інноваційність та позитивна мотивація. 

За параметром професійного розвитку та досягнень особи з особистісно-

орієнтованим типом характеризуються високими значеннями за показниками: 

професійне самоприйняття, позитивні відносини в колективі, ретроспективна 

рефлексія; середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: 

задоволеність професійними досягненнями, професійні цілі, професійний розвиток, 

автономність, ситуативна рефлексія, потреба у визнанні; середніми значеннями з 

тенденцією до низьких за показниками: задоволеність рівнем компетентності, 

перспективна рефлексія та потреба у взаємостосунках. Показники з низькими 

значеннями за цим параметром відсутні. 

Особи з кар’єрно-орієнтованим типом особистісного благополуччя орієнтовані 

на переживання благополуччя як результату успіхів в кар’єрі. Ці особи мають 

яскраво виражену потребу у цікавій роботі та орієнтовані на стабільність роботи як 

постійного місця роботи з мінімальною ймовірністю звільнення. Їхньою провідною 

кар’єрною орієнтацією є менеджмент як орієнтація на інтеграцію власних зусиль та 

зусиль інших людей (колег, підлеглих) для виконання службової задачі. Ключовими 

цінностями і мотивами власної кар’єри вони вважають можливості для лідерства, 

високого доходу, зростання відповідальності і здійснення власного внеску в успіх 

організації. Їхній професійний розвиток відбувається завдяки набуттю влади, 

перебуванню на керівних посадах, усвідомленню того, що від них залежить 

прийняття ключових рішень. Вони переживають особистісне благополуччя за умови 

володіння владними повноваженнями, що дають можливості для прийняття 

ключових рішень та управління людьми, проектами тощо зі значними делегованими 
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повноваженнями. Для них важливим є врахування інтересів персоналу при 

визначенні трудових функцій та робота в команді, а кар’єра асоціюється із стилем 

життя, де врівноважуються особисті потреби, потреби сім’ї та кар’єри. Вони 

переживають задоволення потреби у досягненнях та орієнтовані на регулярний 

менеджмент в управлінні, інтеграцію стилів життя як спосіб збереження гармонії 

між особистим життям і кар’єрою як врівноваження різних сфер життєдіяльності – 

кар’єри, сім’ї, особистих інтересів тощо. Важливими для них є задоволення потреб у 

винагороді, у взаємостосунках, у визнанні, в умовах праці та задоволення рівнем 

власної компетентності. Позитивні стимули винагороди та заохочення у мотивації, 

переважання в управлінні цілісності, інноваційності при організації професійної 

діяльності, а також переважання у відносинах співпраці сприяють переживанню 

ними особистісного благополуччя. Вони володіють здатністю до ретроспективної, 

ситуативної та перспективної рефлексії. 

За параметром особистісної здійсненності життя особи з кар’єрно-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показником: стабільність роботи; середніми значеннями з тенденцією 

до високих за показниками: перспективне майбутнє, потреба у цікавій роботі; 

середніми значеннями з тенденцією до низьких за показниками: персональна та 

ситуативна екзистенційна здійсненність, відповідальність, свобода, 

самодистанціювання, локус контролю Я, задоволеність взаєминами зі 

співробітниками, емоційно позитивні стани, позитивне минуле; низькими 

значеннями за показниками: самотрансценденція та цілі як життєва орієнтація.  

За параметром професійної компетентності та самореалізованості особи з 

кар’єрно-орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються 

високими значеннями за показниками: менеджмент як кар’єрна орієнтація, 

врахування інтересів персоналу при визначенні трудових функцій та командна 

робота; середніми значеннями з тенденцією до високих за показником: 

задоволеність взаєминами з керівництвом; середніми значеннями з тенденцією до 

низьких за показниками: задоволеність реалізацією професійного потенціалу, 

професійна компетентність, професійний авторитет, інтерес до роботи; низькими 
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значеннями за показниками: професійна затребуваність, самоставлення, ставлення 

інших людей, приналежність до професійної спільноти та оцінка результатів 

професійної діяльності.  

За параметром особистісної самоефективності особи з кар’єрно-орієнтованим 

типом особистісного благополуччя характеризуються високими значеннями за 

показником: регулярний менеджмент в управлінні; середніми значеннями з 

тенденцією до високих за показником: потреба у досягненнях; середніми 

значеннями з тенденцією до низьких за показниками: самовпевненість, 

самоприв’язаність; низькими значеннями за показниками: самоефективність 

(самоуправління та самооцінка особистісного зростання), самоповага, відсутність 

стабільності місця проживання як кар’єрна орієнтація та внутрішня узгодженість 

професійного самоставлення.  

За параметром особистісної гармонії особи з кар’єрно-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя характеризуються високими значеннями за 

показником: інтеграція стилів життя; середніми значеннями з тенденцією до 

високих за показником: служіння як кар’єрна орієнтація; середніми значеннями з 

тенденцією до низьких за показниками: самооцінка здоров’я, хороший настрій та 

оптимістичне сприйняття майбутнього, переживання піднесення, позитивного 

впливу роботи та незалежності; низькими значеннями за показниками: 

задоволеність повсякденною діяльністю, значущість соціального оточення, 

задоволеність умовами та досягненнями на роботі. У них відсутня психоемоційна 

симптоматика. 

За параметром професійно-організаційної мотивації особи з кар’єрно-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: цілісність організації, співпраця, інноваційність, 

позитивна мотивація; середніми значеннями з тенденцією до високих за 

показниками: виклик як кар’єрна орієнтація, потреба в умовах праці; середніми 

значеннями з тенденцією до низьких за показниками: самозвинувачення, 

«общинність» організації, потреба у винагороді; низькими значеннями за 
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показниками: локус контролю життя, процес та результат як життєві орієнтації, 

самоприниження та потреба у креативності. 

За параметром професійного розвитку та досягнень особи з кар’єрно-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: ситуативна рефлексія, потреби у взаємостосунках та у 

визнанні; середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: 

задоволеність рівнем компетентності, ретроспективна та перспективна рефлексія; 

середніми значеннями з тенденцією до низьких за показниками: професійне 

самоприйняття, задоволеність професійними досягненнями, професійний розвиток, 

професійні цілі, автономність; низькими значеннями за показником: позитивні 

відносини в колективі. 

Особи з професіонально-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

орієнтовані на переживання благополуччя як процесу професійної самореалізації. 

Це особи, які мають чіткі уявлення про власну спроможність вибудовувати життя у 

відповідності з власними цілями та уявленнями про його смисл. Вони несуть 

відповідальність за себе і своє життя, спроможні доводити до кінця рішення, 

прийняті на підставі особистих цінностей з усвідомленням обов’язковості цього для 

себе або зобов’язань перед іншими людьми. Вони позитивно сприймають власне 

минуле як досвід, що сприяє їхньому розвитку і є передумовою сьогоднішнього 

життя, що виражається у теплому, сентиментальному ставленні по відношенню до 

минулого. Вони орієнтовані на перспективне майбутнє: мають цілі і плани на 

майбутнє, планують досягнення майбутніх цілей і отримання винагород тощо. Ці 

особи переживають переважно емоційно позитивні стани та потребують 

задоволення потреб у цікавій роботі та у досягненнях. Вони задоволені реалізацією 

професійного потенціалу, впевнені у власній професійній компетентності, вмілості, 

досвідченості. Ці особи переживають професійну самоповагу, яка проявляється 

через самовпевненість як тверду переконаність в бажаності, привабливості власного 

«Я» для осіб з кола професійного спілкування, впевненість в значущості і 

винятковості своїх професійних знань, умінь і навичок, а також ділових якостей, 

домаганнях на професійний успіх і соціальне визнання, а також через 
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самоприв'язаність як прихильність до себе як суб'єкта професійної діяльності, що 

показує ступінь стійкості і консервативності професійної «Я-концепції». На 

загальному позитивному фоні самоставлення у осіб з професіонально-орієнтованим 

типом особистісного благополуччя переважає стан суб'єктивної задоволеності 

наявним рівнем розвитку професійно важливих знань, умінь і навичок, здібностей і 

якостей особистості, що поєднується з почуттям самодостатності, автономії при 

виконанні професійних обов'язків і прийнятті професійних рішень. Умовою 

особистісної самоефективності осіб з цим типом благополуччя є відсутність 

стабільного місця проживання та можливість отримання досвіду в різних 

організаціях, структурних підрозділах, сферах професійної діяльності. Ці особи 

переживають значущість соціального оточення в контексті спільного вирішення 

проблем, унеможливлення переживання самотності, розширення відносин з сім’єю, 

друзями, колегами та ін.; переживають процес власного життя через інтерес до 

нього, його високу емоційну насиченість та наповненість смислом. Вони володіють 

здатністю до перспективної рефлексії: аналізу майбутньої діяльності та поведінки, 

планування, прогнозування можливих наслідків тощо, що проявляється у 

ретельному плануванні деталей власної поведінки, зверненні до майбутніх подій, 

орієнтації на майбутнє.  

За параметром особистісної здійсненності життя особи з професіонально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: відповідальність, самодистанціювання, локус контролю 

Я, позитивне минуле, перспективне майбутнє; середніми значеннями з тенденцією 

до високих за показниками: ситуативна та персональна екзистенційна здійсненність, 

свобода, самотрансценденція, цілі як життєва орієнтація, задоволеність взаєминами 

зі співробітниками, емоційно позитивні стани; середніми значеннями з тенденцією 

до низьких за показниками: потреба у цікавій роботі та стабільність роботи. Низькі 

значення показників за цим параметром відсутні. 

За параметром професійної компетентності та самореалізованості особи з 

професіонально-орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються 

середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: задоволеність 
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реалізацією професійного потенціалу, професійна затребуваність, самоставлення, 

професійна компетентність, професійний авторитет, приналежність до професійної 

спільноти, оцінка результатів професійної діяльності, командна робота; середніми 

значеннями з тенденцією до низьких за показниками: ставлення інших людей, 

менеджмент як кар’єрна орієнтація; низькими значеннями за показниками: 

задоволеність взаєминами з керівництвом, інтерес до роботи та врахування інтересів 

персоналу при визначенні трудових функцій. Високі значення показників за цим 

параметром відсутні. 

За параметром особистісної самоефективності особи з професіонально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: самоповага, самовпевненість, самоприв’язаність, 

потреба у досягненнях; середніми значеннями з тенденцією до високих за 

показниками: самоефективність, самоуправління, самооцінка особистісного 

зростання, відсутність стабільності місця проживання як кар’єрна мотивація; 

середніми значеннями з тенденцією до низьких за показником: внутрішня 

узгодженість професійного самоставлення; низькими значеннями за показником: 

регулярний менеджмент в управлінні.  

За параметром особистісної гармонії особи з професіонально-орієнтованим 

типом особистісного благополуччя характеризуються середніми значеннями з 

тенденцією до низьких за показниками: задоволеність повсякденною діяльністю, 

відсутність психоемоційної симптоматики, значущість соціального оточення, 

задоволеність умовами праці та досягненнями на роботі, служіння як кар’єрна 

орієнтація; низькими значеннями за показниками: самооцінка здоров’я, хороший 

настрій та оптимістичне сприйняття майбутнього, переживання піднесення, 

позитивного впливу роботи та незалежності, інтеграція стилів життя. Високі 

значення та середні значення з тенденцією до високих показників за цим 

параметром відсутні. 

За параметром професійно-організаційної мотивації особи з професіонально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показником: процес як життєва орієнтація; середніми значеннями з 
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тенденцією до високих за показниками: «общинність» організації, інноваційність, 

потреба у креативності, позитивна мотивація; середніми значеннями з тенденцією 

до низьких за показниками: локус контролю життя, результат як життєва орієнтація, 

самоприниження, цілісність організації; низькими значеннями за показниками: 

самозвинувачення, виклик як кар’єрна орієнтація, співпраця, потреби у винагороді 

та в умовах праці.  

За параметром професійного розвитку та досягнень особи з професіонально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: задоволеність рівнем компетентності та професійними 

досягненнями, професійний розвиток, професійні цілі, перспективна рефлексія; 

середніми значеннями з тенденцією до високих за показником: професійне 

самоприйняття; середніми значеннями з тенденцією до низьких за показниками: 

позитивні відносини в колективі, ситуативна рефлексія, потреба у визнанні; 

низькими значеннями за показниками: автономність, ретроспективна рефлексія, 

потреба у взаємостосунках. 

Особи з соціально-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

орієнтовані на переживання благополуччя в контексті соціальних взаємодій. Це 

особи, які переживають переважно емоційно позитивні стани та отримують 

задоволення від реалізації потреби у цікавій роботі. Вони реалізують власний 

інтерес до роботи та отримують задоволення від взаємин з керівництвом; 

переживають задоволення потреби у досягненнях та задоволені умовами праці. У 

них переважає хороший настрій та оптимістичне сприйняття майбутнього. Вони 

можуть переживати самозвинувачення у разі відсутності продуктивної трудової 

діяльності та кар'єрної самореалізації. Вони отримують задоволення від можливості 

працювати в «общинній» спільності, яка формується на взаємних симпатіях, 

групових інтересах, групових нормах поведінки, і орієнтована на мотивування до 

здійснення професійної діяльності, а також у задоволенні потреб у винагороді, в 

умовах праці та креативності. Провідною кар’єрною орієнтацією осіб з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя є виклик, пов’язаний з успіхом 

подолання ними перешкод, з вирішенням нерозв’язаних складних проблем. 
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Виконання важкої роботи, або роботи в особливих та/або екстремальних умовах 

діяльності, в середовищі складних міжособистісних відносин та процес боротьби і 

перемога є важливішими для них, ніж конкретна сфера діяльності або кваліфікація. 

Ці особи мають яскраво виражену потребу у формуванні та підтримці 

довгострокових стабільних взаємостосунків при значній близькості взаємин, які 

базуються на довірі.  

За параметром особистісної здійсненності життя особи з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: цілі як життєва орієнтація, емоційно позитивні стани, 

потреба у цікавій роботі; середніми значеннями з тенденцією до низьких за 

показником: самотрансценденція; низькими значеннями за показниками: 

персональна та ситуативна екзистенційна здійсненність, відповідальність, свобода, 

самодистанціювання, локус контролю Я, задоволеність взаєминами зі 

співробітниками, позитивне минуле, перспективне майбутнє та стабільність роботи. 

Показники з середні значення з тенденцією до високих за цим параметром відсутні.  

За параметром професійної компетентності та самореалізованості особи з 

соціально-орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються 

високими значеннями за показниками: задоволеність взаєминами з керівництвом, 

інтерес до роботи; середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: 

ставлення інших людей, менеджмент як кар’єрна орієнтація, врахування інтересів 

персоналу при визначенні трудових функцій; середніми значеннями з тенденцією до 

низьких за показниками: професійна затребуваність, самоставлення, приналежність 

до професійної спільноти, оцінка результатів професійної діяльності та командна 

робота; низькими значеннями за показниками: задоволеність реалізацією 

професійного потенціалу, професійна компетентність, професійний авторитет.  

За параметром особистісної самоефективності особи з соціально-орієнтованим 

типом особистісного благополуччя характеризуються середніми значеннями з 

тенденцією до високих за показниками: внутрішня узгодженість професійного 

самоставлення, потреба у досягненнях; середніми значеннями з тенденцією до 

низьких за показниками: самоефективність, самоуправління, самооцінка 
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особистісного зростання, самоповага, відсутність стабільності місця проживання як 

кар’єрна мотивація, регулярний менеджмент в управлінні; низькими значеннями за 

показниками: самовпевненість, самоприв’язаність. Високі значення за показниками 

за параметром особистісної самоефективності відсутні. 

За параметром особистісної гармонії особи з соціально-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя характеризуються середніми значеннями з тенденцією 

до високих за показниками: задоволеність повсякденною діяльністю, самооцінка 

здоров’я, хороший настрій та оптимістичне сприйняття майбутнього, відсутність 

психоемоційної симптоматики, значущість соціального оточення, переживання 

піднесення, позитивного впливу роботи та незалежності, задоволеність умовами 

праці та досягненнями на роботі; середніми значеннями з тенденцією до низьких за 

показниками: інтеграція стилів життя; низькими значеннями за показником: 

служіння як кар’єрна орієнтація. Високі значення за показниками за цим параметром 

відсутні. 

За параметром професійно-організаційної мотивації особи з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показниками: результат як життєва орієнтація, виклик як кар’єрна 

орієнтація, «общинність» організації, потреба у креативності, потреба в умовах 

праці; середніми значеннями з тенденцією до високих за показниками: локус 

контролю життя, процес як життєва орієнтація, самозвинувачення, самоприниження, 

цілісність організації, співпраця, потреба у винагороді; середніми значеннями з 

тенденцією до низьких за показниками: інноваційність та позитивна мотивація. 

Низькі значення за показниками за цим параметром відсутні.  

За параметром професійного розвитку та досягнень особи з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя характеризуються високими 

значеннями за показником: автономність; середніми значеннями з тенденцією до 

високих за показниками: позитивні відносини в колективі, , потреба у 

взаємостосунках; середніми значеннями з тенденцією до низьких за показником: 

ретроспективна рефлексія; низькими значеннями за показниками: професійне 

самоприйняття, задоволеність рівнем компетентності та професійними 
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досягненнями, професійний розвиток, професійні цілі, ситуативна та перспективна 

рефлексія, потреба у визнанні. 

Таким чином, виявлені типи дають можливість здійснити аналіз переживання 

особистісного благополуччя за параметрами особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

й досягнень. 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Особливості особистісного благополуччя персоналу ДПС України вивчалися в 

контексті особистісного, професійного та організаційного фокусів. Особистісний 

фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України за параметром 

«психологічне поле» життєвого середовища характеризується, по-перше, високим 

рівнем життєвих домагань: осмисленості та спрямованості власного життя, інтересу 

до власного життя, емоційної насиченості та наповненості смислом, а також 

актуалізованими потребами у щасливому сімейному житті, здоров’ї, коханні, 

наявності хороших та вірних друзів, матеріально забезпеченому житті, впевненості у 

собі, пізнанні, активному діяльнісному житті та цікавій роботі. По-друге, середнім 

рівнем життєвих досягнень: високою оцінкою результатів життєдіяльності та 

задоволеністю самореалізацією, продуктивністю і осмисленістю прожитого життя, 

наполегливістю та продуктивністю в різних сферах життєдіяльності, наявністю 

депривованих потреб у здоров’ї, щасливому сімейному житті, коханні та 

матеріальному забезпеченні життя. Депривовані потреби викликають у 

прикордонників внутрішні конфлікти, що свідчить про високий ступінь 

незадоволеності поточною життєвої ситуацією, внутрішню конфліктність, 

блокування цих основних життєвих потреб та відтермінування їхнього задоволення 

на майбутнє. Але при цьому виявлено, що професійна діяльність прикордонників не 

являється провідною ціннісною сферою їхньої життєдіяльності, проте, вона 
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являється найбільш доступною. Процес життя та життєдіяльність прикордонників в 

цілому детермінуються професійною сферою їхньої життєдіяльності, яка обмежує 

особистісну свободу та «вимагає» від них високих рівнів відповідальності та 

обов’язковості, що призводить до того, що персональна здійсненність їхнього життя 

орієнтована на переживання внутрішніх станів гармонії, задоволеності життям 

тощо, є дещо нижчою порівняно з ситуативною, орієнтованою на переживання 

успішності, ефективності та якості життєдіяльності як результату конструктивної 

активності. По-третє, особистісний фокус особистісного благополуччя 

характеризується середнім рівнем розвитку рефлексії, достатнім рівнем розвитку 

здатності до самоорганізації та саморегуляції, що дозволяє їм узгоджувати цінності 

відповідно до особливостей їхньої доступності, внутрішні та зовнішні умови, 

можливості та обмеження в різних сферах життєдіяльності, здатності до позитивних 

або нейтральних наслідків переживань-проживань протиріч між детермінацією та 

самодетермінацією існування та розвитку, необхідністю і можливістю, цінністю і 

доступністю, соціалізацією та індивідуалізацію. Високий рівень перспективної 

рефлексії прикордонників є їхньою професійно важливою якістю, сформованою на 

переживанні потреби у здійсненні професійної (службової) діяльності. Низький 

рівень ретроспективної рефлексії пов’язаний з нормованістю змісту та структури 

їхньої професійної діяльності, що не вимагає осмислення прикордонниками 

пройденого особистісного професійного шляху та не враховує їхнє особистісне 

ставлення до нього. За параметром «психологічне поле» часу особистісний фокус 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України характеризується переважно 

позитивним сприйняттям власного минулого, позитивністю переживання 

актуального стану як наслідку минулого досвіду і передумови для майбутнього 

життя, а також орієнтацією на майбутнє у контексті позитивних переживань 

стосовно «Я-існування» в майбутньому завдяки власним зусиллям, вкладеним для 

вибудовування власного життя.  

Професійний фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

характеризується, по-перше, наявністю суперечності у професійній ідентичності, що 

проявляються у стійкому переживанні прикордонниками стану відсутності 



302 

 

тотожності власного «Я» у часі і сфері професійної діяльності, що може бути 

наслідком розузгодженості стійких особистісних життєвих цілей, цінностей, 

переконань з об’єктивними вимогами їхньої професійної (службової) діяльності або 

є наслідком тотального поглинання статусом та сферою професійної діяльності, 

перекладанням відповідальності за її якість на прикордонне відомство. По-друге, 

професійна (службова) діяльність персоналу ДПС України детермінується тривалим 

контрактом і стабільною діяльністю, яка ототожнюється з кар’єрою, соціальними 

гарантіями, що дає служба в прикордонному відомстві, а також можливостями 

втілювати в роботі свої особистісні цінності, приносити користь людям, суспільству. 

По-третє, для оцінки якості професійної сфери життєдіяльності прикордонники 

потребують позитивної оцінки власних досягнень та успіхів з боку керівництва й 

інших оточуючих їх людей, розширення соціальних контактів, формування та 

підтримки довгострокових стабільних взаємостосунків, а також зростання власної 

впливовості та владних повноважень з метою професійного самоствердження та 

самоздійснення. Позитивність професійного самоставлення містить низку певних 

суперечностей у переживаннях особистісного благополуччя, а саме: певну 

об’єктивну неузгодженість професійних вимог та індивідуальних можливостей та 

ресурсів прикордонників супроводжується переживанням переважно стану 

суб’єктивної задоволеності наявним рівнем розвитку професійно важливих знань, 

умінь і навичок, здібностей і якостей, що поєднується з почуттям самодостатності, 

автономії при здійсненні професійних обов’язків і прийняття професійних рішень; 

оцінюванням на достатньому рівні власної відповідності вимогам професії і 

професіоналізму, а також переживанням задоволеності результатами становлення і 

реалізації в професії.  

Самоефективність як показник успішності оцінюється прикордонниками 

завдяки їхній здатності до усвідомленого застосування власних індивідуальних 

властивостей для конструктивного розв’язання суперечностей і досягнення високих 

результатів у професійній (службовій) діяльності. Це, в свою чергу, за параметром 

«психологічне поле» часу трансформується у стимули професійного зростання та 

особистісного розвитку і визначає професійні перспективи. Оцінка загальної 
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професійної затребуваності прикордонниками як інтегрального показника 

професійної самодетермінації та самоставлення за параметром «психологічне поле» 

життєвого середовища професійного фокусу особистісного благополуччя пов’язана 

з високим рівнем професійної компетентності, середніми рівнями професійного 

авторитету, професійного самоставлення та приналежності до професійної 

спільноти прикордонного відомства. А як показник позитивності переживання 

актуального стану професійного самоздійснення за параметром «психологічне поле» 

часу, професійна затребуваність визначає переживання стану професійної 

затребуваності, задоволеності реалізацією професійного потенціалу, суб’єктивну 

оцінку результатів професійної (службової) діяльності та ставлення інших людей. 

Зазначене може свідчити про наявність суперечностей особистісних прагнень 

прикордонників до вимог професійної діяльності: при високій оцінці власної 

професійної компетентності переживання стану професійної затребуваності, 

задоволеність реалізацією професійного потенціалу та досягненням професійного 

статусу, суб’єктивна оцінка результатів професійної (службової) діяльності та 

оцінка ставлення інших людей оцінюються ними значно нижче. По-четверте, 

переживання професійного самоздійснення за параметром «психологічне поле» часу 

професійного фокусу особистісного благополуччя виражається в певній 

невдоволеності прикордонниками власною професійною діяльністю за рахунок 

значного переживання низької автономності в професійній (службовій) діяльності, 

низької задоволеності рівнем реалізації високої професійної компетентності, низької 

задоволеності професійними досягненнями та професійним зростанням, 

професійними цілями та позитивними відносинами в колективі. Таким чином, 

переживання особистісного благополуччя прикордонників детермінується впливом 

нормованості змісту та структури їхньої професійної діяльності. Це унеможливлює 

їхню автономність, утруднює управління професійним життям, справами, 

супроводжується нездатністю усвідомити можливості і змінити навколишнє 

професійне середовище і може викликати почуття відсутності контролю над 

обставинами професійної сфери життєдіяльності, почуття професійної 

невдоволеності собою відсутність значущих професійних досягнень та почуття 
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розчарування минулим професійним життям. Нормованість змісту та структури 

професійної (службової) діяльності прикордонників знижує рівень її осмисленості 

та спрямованості, обумовлює професійні цілі, погляди і переконання, які є 

внутрішнім мотиватором до виконання службових обов’язків, не передбачає 

переживання емоційно-позитивних почуттів в стосунках з іншими людьми 

(колегами, керівництвом) та регламентує відносини. Позитивно впливають на 

переживання особистісного благополуччя персоналу ДПС України такі показниками 

його професійного фокусу як: професійне самоприйняття, задоволеність 

професійними досягненнями, професійним розвитком та професійними цілями, 

задоволеність рівнем компетентності та позитивні відносини в колективі. 

Самоприниження, неузгодженість професійних вимог, індивідуальних можливостей 

та ресурсів, самозвинувачення, а також стабільність місця проживання негативно 

впливають на переживання особистісного благополуччя прикордонниками. 

Організаційний фокус особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

характеризується за параметром «психологічне поле» організаційного середовища, 

по-перше, формалізованістю, структурованістю, процедурністю організаційної 

культури з орієнтацією на зовнішні позиції відомства, забезпечення успішності його 

функціонування в поєднанні зі стабільністю і контролем. По-друге, наявністю 

суперечностей при оцінюванні організаційної культури відносин (що сприяє 

позитивній мотивації у професійній діяльності, взаємній обов’язковості у 

відносинах та співпраці) та організаційної культури управління (що реалізується 

через регулярний менеджмент, цілісність та інноваційність управління і підвищує 

ефективність професійної діяльності), з одного боку – як оптимальних для розвитку 

ДПС України як організації, а з іншого – наявністю владності й виконавства в 

організації відносин і «машинності» управління, що підкреслює підпорядкування, 

сувору дисципліну, залежність прикордонників від організаційного управління, що 

знижує переживання благополуччя. Організаційної культурою, що сприяє 

переживанню особистісного благополуччя, прикордонники вбачають таку, яка 

характеризується поєднанням елементів структурної чіткості і формалізованості 

прикордонного відомства, стабільності і контролю, внутрішньої конкуренції та 
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орієнтації на досягнення мети діяльності відомства з розширенням повноважень в 

системі органів силових структур України, але із заохочуванням згуртованості 

колективу, наявністю сприятливої, динамічної та творчої обстановки на робочих 

місцях у прикордонних підрозділах, створенням можливостей не тільки для ризику, 

а й для експериментування, новаторства, особистісної свободи та ініціативності. 

Переживання особистісного благополуччя прикордонників з позиції фокусування на 

організаційних особливостях органів (підрозділів) охорони державного кордону 

оцінюється за параметром «психологічне поле» життєвого середовища за 

показником організаційної культури, орієнтованої на забезпечення гарантій 

зайнятості у довгостроковій перспективі, формування патріотичного духу, 

відданості прикордонній справі та любові до батьківщини. Успішність діяльності 

визначається чіткою постановкою завдань, якісним плануванням діяльності органів 

(підрозділів) охорони державного кордону, організацією оперативно-службової, 

повсякденної діяльності та навчання, контролем за її виконанням, а також 

спрямованою роботою із забезпечення посідання прикордонним відомством гідного 

місця в системі органів державної влади, правоохоронних органів та силових 

структур України. Це свідчить про те, що організаційна культура прикордонного 

відомства не враховує особистісні аспекти життєздійснення прикордонників, але 

повністю визначає їхню професійну сферу життєдіяльності та переживання в ній, в 

тому числі, переживання особистісного благополуччя. Виявлено, що стратегічна 

спрямованість прикордонного відомства як організації забезпечує оптимальність її 

розвитку в сферах організації відносин та управління. В сфері організації відносин 

вона орієнтована на формування у персоналу ДПС України позитивної мотивації до 

професійної (службової) діяльності, взаємної обов’язковості у відносинах та 

співпраці, а в сфері організації управління – на регулярний менеджмент, цілісність 

та інноваційність управління. Переживання прикордонниками задоволеності 

роботою в організації пов’язано з недостанім заробітком, необхідним для 

забезпечення визначеного ними рівня життя, ненормованістю робочого дня, 

відсутністю вільного часу, відсутністю можливостей задовольнити власні інтереси в 

професійній (службовій) діяльності та відсутністю публічного визнання 
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керівництвом результатів їхньої діяльності і професійних здобутків, що викликає 

відчуття недооцінювання її ефективності. Загальна оцінка прикордонниками власної 

задоволеності професійною (службовою) діяльністю найбільше зростає із 

задоволеністю досягненнями, позитивними взаєминами з керівництвом, колегами та 

співробітниками, умовами праці, інтересу до діяльності в ДПС, можливостями 

реалізації домагань. 

За результатами дослідження виявлено структурні компоненти особистісного 

благополуччя: особистісну здійсненність життя, особистісну самоефективність, 

особистісну гармонію, професійну компетентність та самореалізованість, 

професійно-організаційну мотивацію та професійний розвиток і досягнення. За 

результатами багатомірного неметричного шкалювання методом індивідуальних 

відмінностей виявлено типологічні особливості особистісного благополуччя та 

окреслено його чотири типи: особистісно-орієнтований, кар’єрно-орієнтований, 

професіонально-орієнтований та соціально-орієнтований.  
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РОЗДІЛ 5  

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

ФАХІВЦЯМИ РІЗНИХ СФЕР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

5.1 Порівняльний аналіз ґендерних особливостей особистісного 

благополуччя прикордонників та фахівців інших професійних спільнот 

 

Особистісне благополуччя в професійній сфері життєдіяльності включає її 

сенс та цілі, переживання позитивних емоцій, задоволеність роботою, життєвий та 

професійний досвід та розвиток, загальне особистісне зростання, позитивні 

відносини з іншими, самоприйняття, автономію тощо, і залежить від включеності 

особистості в професійну (службову) діяльність, відданості справі, високого рівня 

кваліфікації та професійної майстерності. З іншого боку переживання особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності впливає на продуктивність праці 

та ефективність професійної (службової) діяльності особистості, виконання 

професійних (службових) обов’язків та загальну професійну успішність в цілому. 

Отже, переживання особистісного благополуччя пов'язано з суб'єктивними 

сприйняттям і оцінкою, які обумовлені особливостями всіх сфер життєдіяльності 

особистості, в тому числі, і гендерними особливостями професійного становлення, 

професійної самореалізації та результатів діяльності.  

Одним з принципів реформування ДПС України є забезпечення рівності прав і 

можливостей жінок та чоловіків. Так, 20 % прикордонників, які проходять службу, – 

це жінки, і це найбільший показник серед правоохоронних органів України [433]. В 

ДПС України нараховується 42 000 військовослужбовців і серед них – 25 % 

особового складу ДПС України – це жінки (приблизно 7 000 військовослужбовців, 

4 000 працівників), з яких 13 % (1 000) – офіцери, решта – молодший персонал та 

працівники відомства. Жінки-офіцери обіймають близько 15 % керівних посад в 

органах та підрозділах ДПС України. 13 жінок-офіцерів перебувають у кадровому 

резерві на керівних посадах). В органах ДПС України, які виконують завдання в 
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районі проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, 

проходять військову службу близько 370 жінок-військовослужбовців та працюють 

близько 90 жінок-цивільних [132, с. 97]. В Україні основними спонукальними 

мотивами участі жінок у військовій справі є соціально-економічні причини, серед 

яких: високий рівень безробіття серед цивільних сфер, наявність соціальних та 

економічних пільг у військовослужбовців, професійна самореалізація та ін. 

(Ю. Федотова) [372, с. 299]. 

Динаміка процесів, пов’язаних із забезпеченням політики рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, наявні перепони на шляху їх реалізації та брак 

досвіду наочно демонструють потребу у здійсненні постійного і глибокого 

наукового супроводу діяльності складових сектору безпеки і оборони Україні у цій 

сфері (П. Цигикал) [391, с. 4]. В умовах сьогодення формується новий світогляд 

щодо якісного життя особистості, яке передусім пов’язане з суб’єктивним 

переживанням нею благополуччя в контексті утвердження цінності ґендерної 

рівності жінки, тому питання ґендерних особливостей торкається і переживання 

особистісного благополуччя персоналом ДПС України. 

Аналіз наукових досліджень ґендерного аспекту у військовій сфері 

представлено у працях О. Андрощук, О. Луцького [13], О. Грунтковського [117], 

Н. Дубчак [142], О. Кучмєєва [212]. Сучасні напрацювання українських науковців 

репрезентують різні аспекти ґендерних особливостей персоналу ДПС України: 

психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі 

професійної підготовки (О. Андрощук) [11], психологічний підхід до дослідження 

ґендерних особливостей професійного мислення жінок-військовослужбовців ДПС 

України (О. Шемчук) [416], ґендерний підхід до професійної діяльності 

(О. Адамчук, А. Мірошніченко) [4, с. 14-15], ґендерні особливості розвитку 

професійної рефлексії прикордонників (В. Демський) [130], формування 

професійної готовності до прикордонної служби у курсантів-дівчат (О. Селіванова) 

[328], особливості реалізації ґендерної політики в прикордонному відомстві 

(О. Андрощук, В. Кириленко) [12]. На жаль ґендерні особливості переживання 
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особистісного благополуччя персоналу ДПС України предметом дослідження 

сучасних науковців не стали.  

Процеси ґендерно-рольової соціалізації чоловіків і жінок мають багато 

відмінностей. Проте, незважаючи на історично сформовані патріархальні 

стереотипи, які ще мають місце в сьогоденні і переважає орієнтація на сім’ю та 

сімейні цінності, ведення домашнього господарства тощо, сучасні українські жінки 

часто успішність самореалізації пов’язують з кар’єрою та зі статусом у суспільстві. 

Багато сучасних жінок, що мають сім’ю і працюють поза домом, відчувають 

перевантаження, пов’язане з необхідністю виконання одночасно сімейних та 

професійних ролей, що може призводити до виникнення у жінки рольового 

конфлікту, який може стати причиною особистісного дискомфорту (В. Гупаловська) 

[121], дисгармонії, переживанні психологічного неблагополуччя.  

Науковцями виявлено наступні гендерні відмінності у переживанні 

особистісного благополуччя: 

1) гендерні відмінності у переживаннях благополуччя проявляються у тому, 

що добробут та благополуччя сім’ї є більш важливими для жінок, а для чоловіків – 

досягнення цілей, реалізація задуманого (Ш. Берн) [31]; 

2) жінкам притаманне або надцінне ставлення до представника протилежної 

статі, або розчарування в особах протилежної статі й у відносинах з ними, а 

чоловіки сприймають жінок як загрозливий об'єкт і відчувають ворожі почуття 

(Н. Ярова) [433];  

3) переживання суб’єктивного неблагополуччя і незадоволеності відносинами 

пов’язано з дисгармонією інтерперсональних відносин з колегами протилежної статі 

(С. Духновський) [146]; 

4) фемінні чоловіки частіше задоволені життям та роботою, а у маскулінних 

чоловіків рівень когнітивної оцінки якості життя є суттєво нижчим (А. Гупаловська) 

[120]; 

5) у структурі соціально-психологічних чинників суб’єктивного благополуччя 

чоловіків важливу роль відіграють ресурси соціально-психологічної адаптації, 

якості, які сприяють налагодженню стосунків з людьми, та переживання власної 
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самостійності, а у жінок: здатність налагоджувати глибокі емоційні стосунки з 

людьми, ресурси для адаптації до соціальних ролей та задоволеність стосунками з 

батьками (І. Горбаль) [109]; 

6) зв’язок між статтю та благополуччям повністю опосередкований прямими 

та позитивними впливами задоволення потреб в автономії, взаємовідносинах та 

компетентності та задоволення умовами праці, при чому нижчі рівні задоволення 

потреб в автономії, взаємовідносинах та компетентності виявлено у жінок, ніж у 

чоловіків (Д. Гомес-Байя, А. Люсія-Касадемунт, Х. Салінас-Перес) [515]; 

7) загалом жінки мають більш високий рівень благополуччя, ніж чоловіки. 

Жінки більш оптимістичні щодо майбутнього життя, ніж чоловіки. В країнах з 

низьким рівнем доходу чоловіки більш позитивно налаштовані щодо свого 

майбутнього, ніж жінки. Розрив між благополуччям чоловіків і жінок є більшим в 

країнах з меншим рівнем розвитку та меншими гендерними правами, а в умовах 

ґендерної рівності рівень благополуччя жінок є вищим (К. Грехем і С. Чаттопадхей) 

[517]. Проте, порівняльний аналіз гендерних особливостей мотивації на успіх, 

суб’єктивного благополуччя та задоволеності працею, проведений І. Шестопал, 

показав відсутність значущих відмінностей цих переживань залежно від статі [417]. 

Переживання особистісного благополуччя, задоволеність життям та його якістю, 

переживання комфорту та щастя являються бажаними цінностями, а можливо і 

метою життя будь-якої особистості, а от гендерні особливості зазначених 

переживань мають відмінності та визначають особливостями особистісної та 

професійної здійсненності її життя.  

З метою виявлення ґендерних особливостей особистісного благополуччя 

фахівців різних професійних спільнот: психологів, соціальних працівників, 

соціальних педагогів та персоналу ДПС України використано методи 

психодіагностичного тестування (скринінг-опитувальник особистісного 

благополуччя), порівняльний та кореляційний аналіз досліджуваних показників, 

інтерпретації емпіричних даних, узагальнення та математико-статистичних даних: 

розрахунки середнього арифметичного та стандартного відхилення, U-критерію 

Манна-Уітні та коефіцієнту рангової кореляції за Спірменом. В емпіричному 
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дослідженні особистісного благополуччя прийняли участь: 1) експериментальна 

група: 302 військовослужбовці-прикордонники, з них: 203 особи – слухачі курсів 

перекваліфікації (з них 183 особи – чоловіки, 20 осіб – жінки), 99 осіб – офіцери – 

слухачі факультету підготовки керівних кадрів (чоловіки), віком від 23 до 55 років, з 

вислугою в ДПС України від 1 до 26 років. У вибірці представлено респондентів з 

усіх регіональних управлінь ДПС України; 2) контрольна група: 82 психологи, 

соціальні працівники та соціальні педагоги Київської, Луганської, Львівської, 

Харківської, Херсонської та Хмельницької областей, з них: 65 жінок та 17 чоловіків, 

34 особи, які мають досвід приватної професійної практики та 48 осіб, які не мають 

досвіду приватної професійної практики, віком 23-68 років, зі стажем роботи  

1-49 років.  

Результати дослідження гендерних особливостей особистісного благополуччя 

в контрольній та експериментальній групах представлено у таблиці 5.1 і Додатку Е. 

За результатами тестування виявлено відмінності у наступних показниках 

особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній групах:  

1) За показником особистісної здійсненності життя:  

високий рівень виявлено у 3 (17,65 %) чоловіків та у 18 (27,69 %) жінок в 

контрольній групі та у 135 (47,87 %) чоловіків та у 3 (15,00 %) жінок в 

експериментальній групі, що свідчить про те, що цим особам притаманні: високі 

емоційна чутливість, здатність відчувати себе і світ та гармонійність у ставленні до 

себе, здатності насолоджуватися життям та конструктивно керувати зовнішнім 

світом, готовність приймати активну участь у власному житті та вибудовувати його; 

середній рівень з тенденцією до високого особистісної здійсненності життя 

виявлено у 14 (82,35 %) чоловіків та 39 (60,00 %) жінок в контрольній групі та  

у 114 (40,43 %) чоловіків та 13 (65,00 %) жінок в експериментальній групі. Вони 

мають цілеспрямовану орієнтацію на майбутнє та здатність вибудовувати власне 

життя відповідно до своїх цілей і уявлень про його сенс, переживають переважно 

емоційно позитивні стани та почуття, позитивно сприймають власне минуле життя 

та досвід, мають потребу у цікавій стабільній роботі, перспективні плани на 

майбутнє та переважно задоволені взаєминами з колегами і керівництвом; 
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Таблиця 5.1 

Порівняльний аналіз гендерних особливостей особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній групах 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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*в – високий рівень,  

св – середній рівень з тенденцією до високого,  

сн –середній рівень з тенденцією до низького,  

н – низький рівень. 

ОО
1
 – особистісно-орієнтований тип;  

ПО
2 
– професіонально-орієнтований тип;  

КО
3
– кар’єрно-орієнтований тип;  

СО
4
– соціально-орієнтований тип;  

П+К
5
– змішаний професіонально-кар'єрно-орієнтований тип;  

О+С
6
– змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип;  

П+С
7
– змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип;  

О+П
8
– змішаний особистісно-професіонально-орієнтований тип. 
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середній з тенденцією до низького та низький рівні особистісної здійсненності 

життя серед чоловіків в контрольній групі не виявлено. В контрольній групі серед 

жінок виявлено 6 (9,23 %) осіб, а в експериментальній групі – 33 (11,70 %) чоловіків 

та 4 (20,00%) жінок з середнім з тенденцією до низького рівнем особистісної 

здійсненності життя. Це свідчить знижену здатність рішуче і відповідально жити в 

світі, включатися в життя; знижену здатність знаходити реальні можливості діяти в 

будь-яких ситуаціях та приймати персонально обґрунтовані рішення; знижену 

внутрішню здатність відчувати ціннісні базиси і орієнтуватися на них, недостатньо 

цілеспрямовану орієнтацію на майбутнє. Ці особи частіше переживають емоційно 

негативні стани та почуття, рідко позитивно сприймають власне минуле життя та 

досвід. Вони мають недостатньо сформовані потребу у цікавій стабільній роботі та 

плани на майбутнє і переважно незадоволені взаєминами з колегами і керівництвом; 

у 2 (3,08 %) жінок в контрольній групі виявлено низький рівень особистісної 

здійсненності життя, що характеризується блокуванням персональних здібностей, 

закритістю до зовнішнього світу, відсутністю емоційної чутливості; нездатністю 

насолоджуватися життям та нездатністю дистанціюватися та зберігати внутрішній 

вільний простір; невпевненістю у прийнятті рішень та в «екзистенційному місці», 

необов’язковістю, стриманістю, незнанням того, що потрібно робити, низькою 

здатністю витримувати навантаження; проживанням життя в позиції очікування – 

його «глядача», а не творця. Ці особи достатньо стримані та мають низький рівень 

розвитку почуття обов’язку та не здатні швидко приймати життєво важливі рішення, 

їхнє життя не наповнене почуттями, воно є переважно діловим і функціональним.  

У них відсутня здатність встановлювати рефлексивну дистанцію, вони не можуть 

робити паузи в роботі, і, зазвичай, дуже швидко реагують на будь-які подразники, не 

вірять, що можуть контролювати власне життя, живуть «сьогоднішнім та вчорашнім 

днем», оцінюють власне минуле життя переважно як негативне або фаталістичне.  

У них відсутні перспективні плани на майбутнє та потреба в цікавій та стабільній 

роботі. Вони переважно незадоволені взаєминами з колегами та керівництвом.  

В експериментальній групі осіб з низьким рівнем особистісної здійсненності життя 

не виявлено. Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=63,18±1,525, σ1=6,287) та жінок 
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(Mсер2±m2=61,95±1,661, σ2=13,390) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=65,61±0,604, σ3=10,147) та жінок (Mсер4±m4=61,90±2,914, σ4=13,034) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

особистісної здійсненності життя. В цілому середній показник особистісної 

здійсненності життя у чоловіків як в контрольній, так і в експериментальній групах 

є незначно вищим, ніж у жінок, у яких цей показник є значно мінливішим порівняно 

з чоловіками. Необхідно зазначити, що середній показник рівня особистісної 

здійсненності життя у чоловіків-прикордонників є значно вищим порівняно з 

чоловіками-психологами, соціальними працівниками та соціальними педагогами, а у 

жінок-прикордонників та жінок-психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів – приблизно однаковий. 

2) За показником особистісної самоефективності високий рівень виявлено  

у 4 (23,53 %) чоловіків та у 18 (27,69 %) жінок в контрольній групі та у 72 (25,53 %) 

чоловіків та у 2 (10,00 %) жінок в експериментальній групі. Це свідчить про високі 

рівні їхньої ефективності самоуправління та особистісного зростання, здатності до 

усвідомленого використання індивідуальних властивостей для конструктивного 

розв’язання суперечностей і досягнення високих результатів у професійній 

діяльності, самоповаги, суб’єктивної задоволеності результатами становлення і 

реалізації в професії, самовпевненості та впевненості у власній професійній 

компетентності, вмілості, досвідченості. Вони характеризуються внутрішньою 

узгодженістю професійного самоставлення, мають високі рівні прояву потреби у 

досягненнях і необхідність регулярного менеджменту в управлінні організацією, в 

якій працюють.  

У 12 (70,59 %) чоловіків та 41 (63,08 %) жінка в контрольній групі та у  

187 (66,31 %) чоловіків та у 14 (70,00 %) жінок в експериментальній групі виявлено 

середній рівень з тенденцією до високого особистісної самоефективності, а  

у 1 (5,88 %) чоловіка та 4 (6,15 %) жінок в контрольній групі та у 23 (8,16 %) 

чоловіків та у 4 (20,00 %) жінок в експериментальній групі – середній рівень з 

тенденцією до низького особистісної самоефективності, що свідчить про відповідні 

рівні ефективності самоуправління та особистісного зростання у контексті 
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співвіднесення досліджуваними власних професійних досягнень із досягненнями 

колег, самоповаги, самовпевненості та впевненості у власній професійній 

компетентності, вмілості, досвідченості, а також переважання внутрішньої 

узгодженості професійного самоставлення, прояви потреб у досягненнях і 

регулярному менеджменті в управлінні. У 2 (3,08 %) жінок в контрольній групі 

виявлено низький рівень особистісної самоефективності, що свідчить про низькі 

оцінки ними ефективності самоуправління та особистісного зростання, низькі рівні 

самоповаги, самовпевненості та впевненості у власній професійній компетентності, 

вмілості, досвідченості. Внутрішня конфліктність професійного самоставлення цих 

осіб виявляється в суб'єктивному відчуженні власних якостей, мотивів і цінностей 

від процесу і результатів професійної (службової) діяльності, і вони відчувають 

недоречність, незатребуваність в професійній сфері тих особистісних якостей, які 

осмислюються як особисті переваги в інших сферах життя. У чоловіків в 

контрольній групі та чоловіків та жінок в експериментальній групі низький рівень 

особистісної самоефективності не виявлено. 

Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=45,35±1,269, σ1=5,231) та жінок 

(Mсер2±m2=44,69±1,130, σ2=9,109) в контрольній групі переважає середній з 

тенденцією до високого рівень, а серед чоловіків (Mсер3±m3=59,25±0,500, σ3=8,398) 

та жінок (Mсер4±m4=56,00±2,095, σ4=9,370) в експериментальній групі – високий 

рівень особистісної самоефективності. В цілому середній показник особистісної 

самоефективності у чоловіків є незначно вищим, ніж у жінок як в контрольній, так і 

в експериментальній групах, у яких цей показник є мінливішим порівняно з 

чоловіками. Середній показник рівня особистісної самоефективності у чоловіків та 

жінок-прикордонників є значно вищим порівняно з чоловіками та жінками-

психологами, соціальними працівниками та соціальними педагогами. Жінки в обох 

групах мають нижчий показник особистісної самоефективності порівняно з 

чоловіками. При співвіднесенні власних професійних досягнень, життєвих 

перспектив та можливостей із досягненнями, перспективами та можливостями 

представників інших професійних спільнот, прикордонники більше задоволені 

результатами професійного становлення, реалізації в професії і в житті в цілому. 
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Приналежність до професійної спільноти прикордонного відомства сприяє 

зростанню їхньої самооцінки, впевненості, вмілості, досвідченості та самоуправлінні 

власним життям. 

3) За показником особистісної гармонії високий рівень виявлено у 5 (29,41 %) 

чоловіків та у 19 (29,23 %) жінок в контрольній групі та у 60 (21,28 %) чоловіків та у 

10 (50,00 %) жінок в експериментальній групі, що свідчить про високі рівні 

задоволеністю повсякденною діяльністю, хороше самопочуття та стан здоров’я, 

переважання позитивного хорошого настрою та оптимістичного сприйняття 

майбутнього, переживання піднесення та позитивного впливу роботи та 

незалежність від інших осіб; високі рівні товариськості та дружелюбності, 

задоволеності умовами праці та досягненнями в роботі, значущості соціального 

оточення, до якого можна звернутися по допомогу та підтримку. 

У 10 (58,82 %) чоловіків та 33 (50,77 %) жінок в контрольній групі та  

у 161 (57,09 %) чоловіків та у 10 (50,00 %) жінок в експериментальній групі 

виявлено середній рівень з тенденцією до високого рівень особистісної гармонії, а у 

2 (11,77 %) чоловіків і 11 (16,92 %) жінок в контрольній групі та у 47 (16,67 %) 

чоловіків в експериментальній групі – середній рівень з тенденцією до низького, що 

свідчить про відповідні рівні задоволеності повсякденною діяльністю, позитивної 

самооцінки здоров’я, відсутність психоемоційної симптоматики, переважання 

хорошого настрою та оптимістичного сприйняття майбутнього, а також 

переживання позитивного впливу роботи, орієнтації у кар’єрі на можливості 

втілювати в роботі свої ідеали і цінності та інтеграцію різних стилів життя; 

задоволеності умовами праці та досягненнями в роботі; значущості соціального 

оточення (для спільного вирішення проблем, переживання самотності тощо) та 

відносин з сім’єю і друзями.  

У 2 (3,08 %) жінок в контрольній групі та у 14 (4,96 %) чоловіків в 

експериментальній групі виявлено низький рівень особистісної гармонії, що 

свідчить про їхню незадоволеність повсякденною діяльністю, погане самопочуттям 

та стан здоров’я, прояви безсоння, безпричинного неспокою, занадто емоційного 

реагування на незначні перешкоди, розсіяність, переважання поганого настрою та 
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песимістичного сприйняття майбутнього, пригнічення та переживання негативного 

впливу роботи, залежність від інших осіб та потребу в усамітненні. У чоловіків в 

контрольній групі та у жінок в експериментальній групі низький рівень особистісної 

самоефективності не виявлено. 

Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=44,47±1,665, σ1=6,866) і жінок 

(Mсер2±m2=43,35±1,207, σ2=9,728) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=41,17±0,595, σ3=9,999) і жінок (Mсер4±m4=48,25±1,579, σ4=7,063) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

особистісної гармонії. В цілому в контрольній групі середній показник особистісної 

гармонії у чоловіків є незначно вищим, ніж у жінок, у яких цей показник є значно 

мінливішим порівняно з чоловіками. В експериментальній групі показник 

особистісної гармонії у чоловіків є значно нижчим та більш мінливим, ніж у жінок, 

що може бути пов’язано з тим, що жінки-прикордонники більш задоволені 

повсякденною діяльністю, більш позитивно оцінюють вплив роботи на власну 

життєдіяльність, відчувають більшу незалежність від інших осіб, в тому числі 

фінансову, більш задоволені умовами праці та досягненнями в роботі та 

можливостями реалізовувати особистісні цінності, таланти і досвід для реалізації 

певної суспільно важливої мети; більш задоволені можливостями інтеграції різних 

стилів життя, соціальним захистом та гарантіями тощо порівняно з чоловіками-

прикордонниками. Показник особистісної гармонії у жінок-прикордонників є 

вищим порівняно з чоловіками-прикордонниками, а в групі психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів – у чоловіків цей показник є вищим порівняно з 

жінками. 

4) За показником професійної компетентності та самореалізованості високий 

рівень виявлено у 5 (29,41 %) чоловіків і у 17 (26,15 %) жінок в контрольній групі та 

у 93 (32,98 %) чоловіків і у 2 (10,00 %) жінок в експериментальній групі, що 

свідчить про високі рівні самоставлення, інтересу до роботи, професійної 

затребуваності, професійної компетентності, професійного авторитету та відчуття 

приналежності до професійної спільноти, високі оцінки результатів професійної 

діяльності та позитивного ставлення до них з боку інших людей (колег, керівництва 
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тощо), високі рівні задоволеності реалізацією професійного потенціалу, взаєминами 

з керівництвом, прагнення працювати у команді з орієнтацією на інтеграцію зусиль 

колег, підлеглих для виконання професійної (службової) задачі.  

У 11 (64,71 %) чоловіків і 40 (61,54 %) жінок в контрольній групі та  

у 156 (55,32 %) чоловіків і у 15 (75,00 %) жінок в експериментальній групі виявлено 

середній рівень з тенденцією до високого, а у 1 (5,88 %) чоловіка і 3 (4,62 %) жінок в 

контрольній групі та у 33 (11,70 %) чоловіків і у 3 (15,00 %) жінок в 

експериментальній групі – середній рівень з тенденцією до низького професійної 

компетентності та самореалізованості, що свідчить про відповідні рівні переживання 

інтересу до роботи, професійної затребуваності та професійного самоставлення, 

професійної компетентності, професійного авторитету та відчуття приналежності до 

професійної спільноти, оцінки результатів професійної діяльності, задоволеності 

реалізацією професійного потенціалу, взаєминами з керівництвом, бажання 

працювати у команді та орієнтації в кар’єрі на інтеграцію зусиль колег, підлеглих 

для виконання службової задачі й прояву потреби врахування інтересів персоналу 

при визначенні трудових функцій. У 5 (7,69 %) жінок в контрольній групі виявлено 

низький рівень професійної компетентності та самореалізованості, що свідчить про 

переживання ними конфліктності професійного самоставлення, професійної 

незатребуваності та негативного або критичного ставлення до них з боку інших 

людей (колег, керівництва тощо), низькі рівні професійної компетентності, 

професійного авторитету та відчуття приналежності до професійної спільноти, 

низькі оцінки результатів професійної діяльності та інтересу до роботи, 

незадоволеність (або низький рівень задоволеності) реалізацією професійного 

потенціалу, взаєминами з керівництвом, небажання працювати у команді та 

відсутність орієнтації на інтеграцію зусиль колег, підлеглих для виконання 

службової задачі й незначущістю потреби врахування інтересів персоналу при 

визначенні трудових функцій (професійних обов’язків). У чоловіків в контрольній 

групі та у чоловіків і жінок в експериментальній групі низький рівень професійної 

компетентності та самореалізованості не виявлено. 
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Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=60,00±2,269, σ1=9,354) і жінок 

(Mсер2±m2=56,34±1,689, σ2=13,619) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=42,71±0,579, σ3=9,718) і жінок (Mсер4±m4=48,00±1,584, σ4=7,086) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

професійної компетентності та самореалізованості. В цілому середній показник 

професійної компетентності та самореалізованості у чоловіків-психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів є незначно вищим, ніж у жінок, у 

яких цей показник є значно мінливішим порівняно з чоловіками. В 

експериментальній групі показник професійної компетентності та 

самореалізованості є вищим у жінок, що пов’язано з вищими оцінками ними власної 

професійної затребуваності, компетентності, авторитету, результатів професійної 

діяльності, вищою задоволеністю реалізацією професійного потенціалу, взаєминами 

з керівництвом порівняно з чоловіками-прикордонниками. В цілому чоловіки та 

жінки психологи, соціальні працівники та соціальні педагоги вище оцінюють власну 

професійну компетентність та можливості для самореалізації, порівняно з 

прикордонниками, діяльність яких суворо регламентована та обмежена відомчими 

директивами. 

5) За показником професійно-організаційної мотивації високий рівень 

виявлено у 4 (23,53 %) чоловіків і у 19 (29,23 %) жінок в контрольній групі та у 80 

(28,37 %) чоловіків і у 4 (20,00 %) жінок в експериментальній групі, середній рівень 

з тенденцією до високого – у 12 (70,59 %) чоловіків і 41 (63,08 %) жінки в 

контрольній групі та у 194 (68,79 %) чоловіків і у 14 (70,00 %) жінок в 

експериментальній групі, а середній рівень з тенденцією до низького – у 1 (5,88 %) 

чоловіка і 4 (6,15 %) жінок в контрольній групі та у 8 (2,84 %) чоловіків і у 2 (10,00 

%) жінок в експериментальній групі, що свідчить про відповідні рівні їхньої 

впевненості у власній спроможності керувати повсякденним та професійним 

життям, вільно приймати рішення та реалізовувати їх; інтересу до власного життя, 

його емоційної насиченості та наповненості смислом; задоволеності 

самореалізацією та продуктивності і осмисленості життя; задоволеності власним 

прожитим життям, життям в теперішньому та значущості хороших споминів про 
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минуле та спрямованості у майбутнє; самодостатності та відсутністю схильності до 

самозвинувачення та самоприниження; прояву потреб у винагороді, у креативності 

та в умовах праці; орієнтації на досягнення успіху через подолання перешкод і 

вирішення складних професійних завдань, орієнтації на співпрацю, збереження 

цілісності організації та позитивну мотивацію. У 1 (1,54 %) жінки в контрольній 

групі виявлено низький рівень професійно-організаційної мотивації, що свідчить 

про її невпевненість у власній спроможності керувати повсякденним та 

професійним життям, фаталізм та переконаність в тому, що життя непідвладне 

свідомому контролю, що свобода вибору є ілюзорною, і безглуздо будь-що 

планувати на майбутнє; незадоволеність власним прожитим життям, життям в 

теперішньому; наявність сумнівів у своїй здатності щось змінити або зробити та 

схильність до самоприниження та самозвинувачення у власних невдачах. У 

чоловіків в контрольній групі та у чоловіків і жінок в експериментальній групі 

низький рівень професійно-організаційної мотивації не виявлено. 

Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=64,65±2,126, σ1=8,767) і жінок 

(Mсер2±m2=63,88±1,304, σ2=10,514) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=64,74±0,506, σ3=8,497) і жінок (Mсер4±m4=61,60±2,629, σ4=11,758) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

професійно-організаційної мотивації. В цілому середній показник професійно-

організаційної мотивації у чоловіків в обох групах є вищим, порівняно з жінками, у 

яких цей показник є значно мінливішим порівняно з чоловіками. Показник 

професійно-організаційної мотивації у чоловіків-прикордонників є незначно вищим 

порівняно із чоловіками психологами, соціальними працівниками та соціальними 

педагогами, а у жінок-прикордонників – нижчим порівняно з жінками психологами, 

соціальними працівниками та соціальними педагогами. Це пов’язано з тим, що 

жінки-прикордонники вважають, що їхнє повсякденне та професійне життя, його 

емоційна насиченість та наповненість смислом обумовлюються цілями професійної 

діяльності, і залежить швидше від можливостей, які дає прикордонне відомство, ніж 

від них самих. На відміну від жінок, чоловіки-прикордонники вважають професійну 

діяльність та можливості, які дає прикордонне відомство, джерелом для наповнення 
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життя смислами, простором, в якому задовольняються усі їхні потреби, який дає 

відчуття здійсненності життя, успішності в повсякденній та професійній діяльності.  

6) За показником професійного розвитку та досягнень високий рівень 

виявлено у 5 (29,41 %) чоловіків і у 21 (32,31 %) жінки в контрольній групі та у 111 

(39,36 %) чоловіків і у 3 (15,00 %) жінок в експериментальній групі, середній рівень 

з тенденцією до високого – у 9 (52,94 %) чоловіків і 32 (49,23 %) жінок в 

контрольній групі та у 135 (47,87 %) чоловіків і у 10 (50,00 %) жінок в 

експериментальній групі, середній рівень з тенденцією до низького – у 3 (17,65 %) 

чоловіків і 11 (16,92 %) жінок в контрольній групі та у 36 (12,77 %) чоловіків і у 7 

(35,00 %) жінок в експериментальній групі, низький рівень – у 1 (1,54 %) жінки в 

контрольній групі, що свідчить про відповідні рівні професійного самоприйняття, 

професійного розвитку, автономності, сформованості професійних цілей, 

задоволеності рівнем компетентності та професійними досягненнями, позитивними 

відносинами в колективі, прояву потреб у взаємостосунках та у визнанні, здатності 

до ретроспективної, ситуативної та перспективної рефлексії. У чоловіків в 

контрольній групі та у чоловіків і жінок в експериментальній групі низький рівень 

цього показника не виявлено. 

Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=51,29±3,316, σ1=13,674) і жінок 

(Mсер2±m2=54,35±1,110, σ2=8,952) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=57,43±0,448, σ3=7,531) і жінок (Mсер4±m4=48,85±2,307, σ4=10,317) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

професійного розвитку та досягнень. В цілому середній показник професійного 

розвитку та досягнень у жінок в контрольній групі є незначно вищим, ніж у 

чоловіків, у яких цей показник є значно мінливішим порівняно з жінками. Це може 

бути пов’язано з тим, що чоловіки зазвичай оцінюють власні професійні досягнення 

за критеріями грошового забезпечення та можливостями, які воно дає для 

забезпечення власної сім’ї, визнання з боку інших осіб, в тому числі, не тільки в 

професійній спільноті, що у психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів є значно нижчими порівняно з іншими професійними спільнотами. В 

експериментальній групі показник професійного розвитку та досягнень у чоловіків-
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прикордонників є значно вишим, що пов’язано з тим, що вони виконуючи ширший 

спектр професійних (службових) обов’язків порівняно із жінками, мають ширші 

можливості для професійної самореалізації, розвитку, а отже, і для професійних 

досягнень. Окрім того, професійне життя жінок-прикордонників є не єдиною і 

переважно не головною сферою їхньої життєдіяльності. Жінки-прикордонники 

зазвичай ведуть сімейне домогосподарство, йдуть у декретні відпустки, на лікарняні 

по догляду за дитиною тощо, що уповільнює їхнє професійне та кар’єрне зростання 

та зменшує можливості для професійних досягнень. 

За загальним показником особистісного благополуччя високий рівень 

виявлено у 7 (41,18 %) чоловіків і у 20 (30,77 %) жінок в контрольній групі та у 96 

(34,04 %) чоловіків і у 4 (20,00 %) жінок в експериментальній групі, середній з 

тенденцією до високого – у 10 (58,82 %) чоловіків і у 39 (60,00 %) жінок в 

контрольній групі та  

у 179 (63,48 %) чоловіків і у 15 (75,00 %) жінок в експериментальній групі, середній 

з тенденцією до низького – у 5 (7,69 %) жінок в контрольній групі та у 7 (2,48 %) 

чоловіків і у 1 (5,00 %) жінки в експериментальній групі, низький – у 1 (1,54 %) 

жінки в контрольній групі, що свідчить про відповідні рівні особистісної 

здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, професійної 

компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та 

професійного розвитку та досягнень. У чоловіків в контрольній групі середній з 

тенденцією до низького рівень та у чоловіків і жінок в експериментальній групі 

низькі рівні цього показника не виявлено 

Отже, серед чоловіків (Mсер1±m1=335,47±8,932, σ1=36,827) і жінок 

(Mсер2±m2=321,49±7,126, σ2=57,448) в контрольній групі та серед чоловіків 

(Mсер3±m3=332,07±2,031, σ3=37,098) і жінок (Mсер4±m4=317,80±6,803, σ4=30,426) в 

експериментальній групі переважає середній з тенденцією до високого рівень 

особистісного благополуччя. В цілому середній показник особистісного 

благополуччя у чоловіків в контрольній та експериментальній групах є незначно 

вищим, ніж у жінок в цих групах, у яких цей показник є значно мінливішим 

порівняно з чоловіками. Особистісне благополуччя чоловіків-психологів, соціальних 
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працівників та соціальних педагогів є вищим порівняно з жінками за рахунок вищих 

значень показників особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності та гармонії, професійної компетентності й самореалізованості та 

професійно-організаційної мотивації. Особистісне благополуччя чоловіків-

прикордонників є вищим порівняно з жінками-прикордонниками за рахунок вищих 

значень показників особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку і 

досягнень. Загальний показник особистісного благополуччя чоловіків та жінок 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів є вищим порівняно з 

чоловіками та жінками прикордонниками. Це може бути пов’язано з тим, що 

професійна діяльність прикордонників обмежена єдиноначальством, нормованістю 

та регламентованістю професійної (службової) діяльності та взаємин; меншою 

можливістю керувати процесом організації, цілями та результатами діяльності, 

відсутністю вільного графіки організації діяльності, наявністю складних, 

небезпечних для здоров’я та життя умов виконання службових обов’язків. 

У 9 (52,94 %) чоловіків і 43 (66,15 %) жінок в контрольній групі та у 

166 (58,87 %) чоловіків і у 11 (55,00 %) жінок в експериментальній групі виявлено 

особистісно-орієнтований тип благополуччя, відповідно до якого благополуччя 

переживається в контексті особистісної здійсненності власного життя. У 6 (35,29 %) 

чоловіків і 7 (10,77 %) жінок в контрольній групі та у 61 (23,63 %) чоловіків і у 3 

(15,00 %) жінок в експериментальній групі виявлено професіонально-орієнтований 

тип благополуччя, відповідно до якого благополуччя переживається як процес 

професійної самореалізації. У 7 (10,77 %) жінок в контрольній групі та у 28 (9,93 %) 

чоловіків і у 3 (15,00 %) жінок в експериментальній групі виявлено кар’єрно-

орієнтований тип благополуччя, відповідно до якого благополуччя переживається як 

результат успіхів в кар’єрі. У 1 (5,88 %) чоловіка і 3 (4,62 %) жінок в контрольній 

групі та у 21 (7,45 %) чоловіків і у 3 (15,00 %) жінок в експериментальній групі 

виявлено соціально-орієнтований тип благополуччя, відповідно до якого 

благополуччя переживається в контексті соціальних взаємодій.  
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У 5 (6,10 %) осіб в контрольній групі та у 6 (1,99 %) осіб в експериментальній 

групі виявлено комбіновані типи особистісного благополуччя, які містять 

характеристики двох відповідних типів благополуччя, що може бути пов’язано з 

їхнім прагненням реалізуватися в декількох сферах життєдіяльності, з визначенням 

декількох сфер життєдіяльності у якості провідних: 1) в контрольній групі:  

у 3 (4,62 %) жінок – змішаний професіонально-кар’єрно-орієнтований тип,  

у 1 (5,88 %) чоловіка – змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип, у 

1 (1,54 %) жінки – змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип, у 

1 (1,53 %) жінки – змішаний особистісно-професіонально-орієнтований тип;  

2) в експериментальній групі: у 6 (2,12 %) чоловіків – змішаний професіонально-

кар’єрно-орієнтований тип. 

В цілому як серед психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів, 

так і серед прикордонників виявлено найбільше осіб з особистісно-орієнтованим 

типом благополуччя. В групі психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів у жінок виявлено більший відсоток осіб з особистісно-орієнтованим, з 

кар’єрно-орієнтованим та зі змішаними типами благополуччя та менший –  

з професіонально-орієнтованим та соціально-орієнтованим типами порівняно з 

чоловіками, серед яких відсутні особи з кар’єрно-орієнтованим типом. В групі 

прикордонників у чоловіків виявлено більший відсоток осіб з особистісно-

орієнтованим, з професіонально-орієнтованим, зі змішаними типами благополуччя 

та менший – з кар’єрно-орієнтованим та з соціально-орієнтованим типами порівняно 

з жінками, серед яких відсутні особи зі змішаними типами особистісного 

благополуччя. 

З метою виявлення відмінностей у досліджуваних показниках особистісного 

благополуччя в залежності від статі було проведено розрахунки U-критерію Манна-

Уітні, результати розрахунків якого представлено у таблиці 5.2 і Додатку Е.  

За результатами розрахунків U-критерію Манна-Уітні в контрольній групі виявлено 

за всіма показниками особистісного благополуччя на рівнях асимптоматичної 

значущості значення більше 0,01, що свідчить про відсутність суттєвих відмінностей 

розподілу усіх показників особистісного благополуччя в залежності від статі. Отже, 
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у чоловіків та жінок психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів 

відсутні відмінності у переживанні особистісного благополуччя.  
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Таблиця 5.2 

Результати розрахунків U-критерію Манна-Уітні в контрольній та 

експериментальній групах 

Показники 
Контрольна група Експериментальна група 

U-критерій 
a,b

 p-рівень U-критерій 
a,b

 p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 539,00 0,877 2184,00 0,091 

Особистісна самоефективність 536,50 0,855 2198,00 0,098 

Особистісна гармонія 515,50 0,672 1655,00 0,002 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
505,00 0,587 

1972,50 0,024 

Професійно-організаційна мотивація 535,00 0,841 2483,50 0,371 

Професійний розвиток та досягнення 481,00 0,481 1502,50 0,000 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 
483,00 0,427 

2134,50 0,069 

Тип благополуччя 511,00 0,581 2618,00 0,546 
a. Критерій Манна-Уітні 

b. Групувальна змінна: стать 

 

За результатами розрахунків U-критерію Манна-Уітні в експериментальній 

групі виявлено за такими показниками особистісного як особистісна здійсненність 

життя, особистісна самоефективність, професійна компетентність та 

самореалізованість, професійно-організаційна мотивація, загальний показник та тип 

благополуччя на рівнях асимптоматичної значущості значення більше 0,01.  

Це свідчить про відсутність суттєвих відмінностей розподілу цих показників 

особистісного благополуччя в залежності від статі. Проте, на рівні високої 

статистичної значущості виявлено відмінності у переживанні чоловіками та жінками 

прикордонниками особистісної гармонії (U=1655,00, при p=0,002) та професійного 

розвитку й досягнень (U=1502,50, при p<0,001) залежно від статі. Отже, 

переживання особистісного благополуччя у показниках особистісної гармонії та 

професійного розвитку й досягнень чоловіків та жінок-прикордонників має 

відмінності. 

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу гендерних особливостей 

переживання особистісного благополуччя фахівців різних професійних спільнот 

виявлено: в групі психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів 

виявлено незначне переважання середніх значень особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та загального показника 
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особистісного благополуччя у чоловіків порівняно з жінками. Середнє значення 

професійного розвитку та досягнень у жінок є незначно вищим порівняно з 

чоловіками. Особистісне благополуччя переважної більшості чоловіків та жінок є 

середнім з тенденцією до високого, проте, особистісне благополуччя чоловіків є 

вищим порівняно з жінками. Серед чоловіків та жінок виявлено переважну 

більшість осіб з особистісно-орієнтованим типом благополуччя. Серед чоловіків 

виявлено значно більше осіб з професіонально-орієнтованим типом благополуччя та 

не виявлено осіб з кар’єрно-орієнтованим типом благополуччя порівняно з жінками, 

серед яких виявлено більше осіб зі змішаними типами особистісного благополуччя; 

в групі прикордонників виявлено переважання середніх значень особистісної 

здійсненності життя, особистісної самоефективності, професійно-організаційної 

мотивації та загального показника особистісного благополуччя у чоловіків 

порівняно з жінками. Середні значення особистісної гармонії, професійної 

компетентності та самореалізованості у жінок є вищими порівняно з чоловіками. 

Особистісне благополуччя переважної більшості чоловіків та жінок є середнім з 

тенденцією до високого, проте, особистісне благополуччя чоловіків є вищим 

порівняно з жінками. Серед чоловіків та жінок виявлено переважну більшість осіб з 

особистісно-орієнтованим типом благополуччя. Серед чоловіків виявлено значно 

більше осіб з професіонально-орієнтованим та кар’єрно-орієнтованим, а також осіб 

зі змішаним професіонально-кар’єрно-орієнтованим типом особистісного 

благополуччя порівняно з жінками, серед яких не виявлено осіб зі змішаними 

типами. Показники особистісної гармонії, професійного розвитку й досягнень 

чоловіків та жінок-прикордонників мають відмінності. 

 

 

5.2 Порівняльний аналіз вікових особливостей особистісного 

благополуччя прикордонників та фахівців інших професійних спільнот 

 

Особистісне благополуччя охоплює усі сфери життєдіяльності і переживається 

особистістю у часовому континуумі від народження до смерті. А, отже, в різні вікові 
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періоди вирізняється особливостями внутрішніх станів і переживань характерних 

для кожного вікового періоду, який вирізняється структурою і особливостями 

цінностей [28], мотивації, професійної компетентності та реалізації в професійній 

діяльності тощо, вирізняється особливостями переживання та проживання власного 

«Я-існування», задоволеності життям в цілому та професійною діяльністю зокрема. І 

оскільки професійна сфера життєдіяльності також впливає на переживання 

особистісного благополуччя, то і вид професійної діяльності також є визначальним 

чинником, що детермінує це переживання. Фахівці різних професійних спільнот в 

різні вікові періоди в різні способи керують власним повсякденним та професійним 

життям, його розвитком, змінами, результатами тощо, а отже, і по-різному можуть 

переживати особистісне благополуччя.  

Проблемі дослідження суб’єктивної оцінки якості життя різних професійних 

та вікових груп присвячено праці Е. Асріян, Л. Степанян, О. Старченкової, 

(психологічне благополуччя студентів) [16], А. Баранової (суб’єктивна оцінка якості 

життя студентів та молоді) [21], О. Бондарчук (суб’єктивне благополуччя персоналу 

освітніх організацій) [40], О. Груб‘як (психологічне благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості) [116], Т. Данильченко (суб’єктивне соціальне 

благополуччя в період дорослості) [129], В. Духневич (психологічне благополуччя 

професіонала) [144], О. Коваленко (психологічне благополуччя літніх людей різної 

статі) [191], Л. Ратманської, М. Розенбаум та А. Розенбаум (психологічна оцінка 

якості життя літніх людей) [314], Г. Чайки (особистісна автономія як складова 

психологічного благополуччя студентської молоді) [393] та ін.. Проблемам 

дослідження різних деяких аспектів переживання благополуччя прикордонниками 

представлено в працях: В. Буряк, Н. Волинець (якість життя прикордонників, які 

готуються до виходу на пенсію) [61], О. Кальчук (переживання задоволеністю 

працею) [173], Г. Магася (задоволення потреб прикордонників) [231], 

О. Самохвалова (задоволеність взаємовідносинами з колегами, керівництвом та 

змістом діяльності) [322], О. Ставицького (задоволення від роботи) [345], 

В. Калюжного [174], І. Ковальської [193], В. Лопати [227] (ціннісні орієнтації, 

мотивація та задоволеність службою), В. Алещенка [7], Т. Вербанової [52], 
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С. Вірного [56], Д. Єрьоменка [149], Є. Потапчука [292], С. Вірного та О. Ящука 

[434] (психічного та психологічного здоров’я), С. Вірного [56], С. Мула [255], 

Є. Потапчука [292], О. Самохвалова [322], С. Чистякова [400] (професійної 

адаптації), С. Вірного [56], С. Мула [255], О. Ставицького [345] (професійної 

успішності), І. Грязнова, Ю. Юрченка [118], В. Райка [304] (самореалізації). Велика 

кількість досліджень стосовно переживань прикордонників присвячена різним 

аспектам їхнього неблагополуччя: психотравмуючим впливам бойової обстановки 

та бойового стресу на особистість прикордонника, негативним психоемоційним 

станам (Д. Єрьоменко) [149], впливу умов соціальної ізоляції на психічне здоров’я 

(Т. Вербанова) [52], впливу негативних психічних станів на службову діяльність 

(О. Андрощук) [10], професійному вигоранню та деформаціям (Ю. Максимюк, 

Б. Томчук, О. Хайрулін) [238; 360; 382; 383]. Проблеми особистісного благополуччя 

військовослужбовців загалом та прикордонників зокрема залишаються поза увагою 

дослідників, незважаючи на те, що є достатньо цікавою як з позиції аналізу процесу 

розвитку та формування особистості прикордонника-професіонала в різні вікові 

періоди в контексті професійної (службової) діяльності, так і з позиції 

життєздійснення, самореалізації, професійної адаптації та реалізації в різних умовах 

здійснення професійної (службової) діяльності.  

З метою виявлення особливостей переживання особистісного благополуччя в 

різні вікові періоди фахівцями різних професійних спільнот, було проведено 

порівняльний аналіз вікових особливостей переживання змісту особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України та психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів. Для виявлення вікових особливостей особистісного 

благополуччя використано скринінг-опитувальник особистісного благополуччя, 

методи математико-статистичних даних: розрахунки середнього арифметичного та 

стандартного відхилення, H-критерію Краскала-Уоллеса та коефіцієнту кореляції 

Спірмена. В емпіричному дослідженні особистісного благополуччя прийняли 

участь: 1) експериментальна група: 302 військовослужбовці-прикордонники, з них:  

203 особи – слухачі курсів перекваліфікації, 99 осіб – офіцери – слухачі факультету 

підготовки керівних кадрів Національної академії ДПС України імені Богдана 

http://extrpsy.nuczu.edu.ua/sites/all/autoreferaty/Verbanova.pdf
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Хмельницького, віком від 23 до 55 років, з вислугою в ДПС України від 1 до 26 

років. У вибірці представлено респондентів з усіх регіональних управлінь ДПС 

України; 2) контрольна група: 82 психологи, соціальні працівники та соціальні 

педагоги Київської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської та 

Хмельницької областей віком 23-68 років, зі стажем роботи 1-49 років. Для 

визначення вікових особливостей особистісного благополуччя досліджуваних було 

розподілено на наступні вікові групи: 23-25 років, 26-30 років, 31-35 років, 36-40 

років, 41-50 років та старше 50 років. Результати дослідження особистісного 

благополуччя контрольної та експериментальної груп в залежності від віку 

представлено у таблицях 5.3-5.4 та Додатку Е. За результатами тестування виявлено 

відмінності у наступних показниках особистісного благополуччя в залежності від 

віку: 

1) За показником особистісної здійсненності життя у всіх вікових групах 

досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з 

тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення особистісної здійсненності життя в 

залежності від віку, виявлено, що: а) в контрольній групі: у всіх вікових групах 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів переважає середній з 

тенденцією до високого рівень цього показника. Найвищі його значення виявлено у 

групі досліджуваних старше 50 років (Mсер6±m6=65,15±2,963, σ6=10,684). Це може 

бути пов’язано з тим, що ці особи позитивно оцінюють процес та результати 

прожитого життя, реалізовані цілі та здобутки. Найменше середнє та найбільш 

мінливе значення показника особистісної здійсненності життя виявлено у групі 

досліджуваних 41-50 років (Mсер5±m5=57,20±3,244, σ5=16,220), що може бути 

пов’язано з кризою середнього віку; 

б) в експериментальній групі: у всіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до високого рівень цього показника, окрім прикордонників 

старше 50 років (Mсер12±m12=71,36±2,852, σ12=9,458), у яких виявлено найвищі його 

значення. Це може бути пов’язано з тим, що ці особи найбільш позитивно оцінюють 

процес та результати прожитого життя, реалізовані цілі та здобутки. Найменше 
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середнє та найбільш мінливе значення показника особистісної здійсненності життя 

виявлено у групі прикордонників 36-40 років (Mсер10±m10=64,11±1,484, σ10=11,686), 

що може бути пов’язано з кризою середнього віку. 
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Таблиця 5.3 

Результати дослідження особистісного благополуччя контрольної та експериментальної груп в залежності від віку 
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8 

5 

0 

0 

61,54 

38,46 

0 

0 

4 

12 

6 

2 

16,67 

50,00 

25,00 

8,33 

15 

51 

13 

3 

18,29 

62,20 

15,85 

3,66 

23 

56 

11 

4 

24,47 

59,57 

11,70 

4,26 

17 

31 

11 

3 

27,42 

50,00 

17,74 

4,84 

6 

16 

6 

1 

20,69 

55,17 

20,69 

3,45 

5 

5 

0 

1 

45,45 

45,46 

0 

9,09 

П
р
о
ф

ес
ій

н
а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 т
а 

са
м

о
р
еа

л
із

о
в
ан

іс
ть

 

в 

св 

сн 

н 

0 

4 

1 

0 

0 

80,00 

20,00 

0 

0 

7 

1 

0 

0 

87,50 

12,50 

0 

3 

13 

1 

0 

17,65 

76,47 

5,88 

0 

5 

8 

0 

1 

35,71 

57,14 

0 

7,15 

6 

15 

1 

3 

24,00 

60,00 

4,00 

12,00 

7 

5 

0 

1 

53,85 

38,46 

0 

7,69 

10 

8 

6 

0 

41,67 

33,33 

25,00 

0 

22 

48 

12 

0 

26,83 

58,54 

14,63 

0 

31 

56 

7 

0 

32,98 

59,57 

7,45 

0 

13 

41 

8 

0 

20,97 

66,13 

12,90 

0 

10 

16 

3 

0 

34,48 

55,17 

10,35 

0 

9 

2 

0 

0 

81,82 

18,18 

0 

0 

П
р

о
ф

ес
ій

н
о

-

о
р

га
н

із
ац

ій
н

а 

м
о

ти
в
ац

ія
 

в 

св 

сн 

н 

3 

2 

0 

0 

60,00 

40,00 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

4 

13 

0 

0 

23,53 

76,47 

0 

0 

5 

8 

1 

0 

35,71 

57,14 

7,15 

0 

4 

16 

4 

1 

16,00 

64,00 

16,00 

4,00 

6 

7 

0 

0 

46,15 

53,85 

0 

0 

14 

10 

0 

0 

58,33 

41,67 

0 

0 

20 

57 

5 

0 

24,39 

69,51 

6,10 

0 

20 

73 

1 

0 

21,28 

77,66 

1,06 

0 

19 

39 

4 

0 

30,65 

62,90 

6,45 

0 

7 

22 

0 

0 

24,14 

75,86 

0 

0 

4 

7 

0 

0 

36,36 

63,64 

0 

0 

 

 

 

3
1
6
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

П
р

о
ф

ес
ій

н
и

й
 

р
о

зв
и

то
к
 т

а 

д
о

ся
гн

ен
н

я
 

в 

св 

сн 

н 

2 

1 

2 

0 

40,00 

20,00 

40,00 

0 

1 

7 

0 

0 

12,50 

87,50 

0 

0 

4 

10 

3 

0 

23,53 

58,82 

17,65 

0 

7 

5 

2 

0 

50,00 

35,71 

14,29 

0 

6 

13 

5 

1 

24,00 

52,00 

20,00 

4,00 

5 

6 

2 

0 

38,46 

46,15 

15,39 

0 

7 

11 

6 

0 

29,17 

45,83 

25,00 

0 

34 

40 

8 

0 

41,46 

48,78 

9,76 

0 

31 

46 

17 

0 

32,98 

48,94 

18,08 

0 

24 

30 

8 

0 

38,71 

48,39 

12,90 

0 

12 

14 

3 

0 

41,38 

48,28 

10,34 

0 

6 

4 

1 

0 

54,55 

36,36 

9,09 

 

З
аг

ал
ьн

и
й

 п
о

к
аз

н
и

к
 

о
со

б
и

ст
іс

н
о

го
  

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
ч
я
 

в 

св 

сн 

н 

1 

4 

0 

0 

20,00 

80,00 

0 

0 

2 

6 

0 

0 

25,00 

75,00 

0 

0 

4 

12 

1 

0 

23,53 

70,59 

5,88 

0 

7 

6 

1 

0 

50,00 

42,86 

7,14 

0 

6 

16 

2 

1 

24,00 

64,00 

8,00 

4,00 

6 

6 

1 

0 

46,15 

46,15 

7,70 

0 

6 

16 

2 

0 

25,00 

66,67 

8,33 

0 

27 

53 

2 

0 

32,93 

64,63 

2,44 

0 

29 

62 

3 

0 

30,85 

65,96 

3,19 

0 

20 

41 

1 

0 

32,26 

66,13 

1,61 

0 

12 

17 

0 

0 

41,38 

58,62 

0 

0 

6 

5 

0 

0 

54,55 

45,45 

0 

0 

Т
и

п
  

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
ч
я
 

ОО1 

ПО2 

КО3 

СО4 

П+К5 

О+С6 

П+С7 

О+П8 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

60,00 

0 

20,00 

0 

20,00 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

25,00 

25,00 

12,50 

25,00 

12,50 

0 

0 

0 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

76,47 

23,53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

71,43 

14,29 

7,14 

0 

0 

0 

7,14 

0 

13 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

1 

52,00 

12,00 

16,00 

8,00 

4,00 

4,00 

0 

4,00 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

84,62 

15,38 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

8 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

33,33 

33,33 

16,67 

4,17 

12,50 

0 

0 

0 

42 

22 

8 

8 

2 

0 

0 

0 

51,22 

26,83 

9,76 

9,76 

2,44 

0 

0 

0 

62 

17 

6 

8 

1 

0 

0 

0 

65,96 

18,09 

6,38 

8,51 

1,06 

0 

0 

0 

37 

11 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

59,68 

17,74 

14,52 

8,06 

0 

0 

0 

0 

20 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

68,97 

17,24 

10,34 

3,45 

0 

0 

0 

0 

8 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

72,73 

9,09 

9,09 

9,09 

0 

0 

0 

0 

 

*в – високий рівень,  

св – середній рівень з тенденцією до високого,  

сн –середній рівень з тенденцією до низького,  

н – низький рівень. 

ОО
1
 – особистісно-орієнтований тип;  

ПО
2 
– професіонально-орієнтований тип;  

КО
3
– кар’єрно-орієнтований тип;  

СО
4
– соціально-орієнтований тип;  

П+К
5
– змішаний професіонально-кар'єрно-орієнтований тип;  

О+С
6
– змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип;  

П+С
7
– змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип;  

О+П
8
– змішаний особистісно-професіонально-орієнтований тип. 

 

3
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Таблиця 5.4 

Результати розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах в залежності від віку 

Показники 

Контрольна група Експериментальна група 

Вік, роки Вік, роки 

23-25 (n=5) 26-30 (n=8) 31-35 (n=17) 36-40 (n=14) 41-50 (n=25) 
старше 50 

(n=13) 

23-25 

(n=24) 

26-30 

(n=82) 

31-35 

(n=94) 

36-40 

(n=62) 

41-50 

(n=29) 

старше 50 

(n=11) 

(Mсер1± 

m1) 
σ1

* (Mсер2± 

m2) 
σ2 

(Mсер3± 

m3) 
σ3 

(Mсер4± 

m4) 
σ4 

(Mсер5± 

m5) 
σ5 

(Mсер6± 

m6) 
σ6 

(Mсер7± 

m7) 
σ7

 (Mсер8± 

m8) 
σ8 

(Mсер9± 

m9) 
σ9 

(Mсер10± 

m10) 
σ10 

(Mсер11± 

m11) 
σ11 

(Mсер12± 

m12) 
σ12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Особистісна 

здійсненність 

життя 

64,80± 
2,782 

6,221 
64,38± 
2,994 

8,467 
63,88± 
2,705 

11,152 
64,21± 
2,202 

8,239 
57,20± 
3,244 

16,220 
65,15± 
2,963 

10,684 
65,92± 
2,100 

10,287 
66,67± 
1,148 

10,391 
66,41± 
1,021 

9,895 
64,11± 
1,484 

11,686 
66,93± 
1,734 

9,336 
71,36± 
2,852 

9,458 

Особистісна 

самоефек-
тивність 

45,00± 

2,550 
5,701 

41,50± 

3,036 
8,586 

46,41± 

1,182 
4,874 

45,86± 

1,634 
6,112 

42,40± 

2,325 
11,623 

48,31± 

1,876 
6,762 

57,46± 

2,178 
10,669 

58,18± 

0,948 
8,587 

59,73± 

0,761 
7,374 

58,00± 

1,192 
9,388 

60,07± 

1,404 
7,556 

66,00± 

1,549 
5,138 

Особистісна 

гармонія 

40,60± 

1,327 
2,966 

43,88± 

2,728 
7,717 

44,47± 

1,598 
6,587 

44,21± 

2,758 
10,319 

39,44± 

2,008 
10,042 

50,69± 

2,158 
7,782 

35,79± 

2,761 
13,526 

41,48± 

1,014 
9,182 

42,04± 

1,006 
9,751 

42,77± 

1,272 
10,019 

41,10± 

1,685 
9,073 

47,27± 

1,903 
6,310 

Професійна 
компетентність 

та само-

реалізованість 

50,00± 

2,811 
6,285 

50,88± 

2,150 
6,081 

60,41± 

2,256 
9,301 

57,93± 

3,444 
12,887 

54,92± 

3,230 
16,150 

62,62± 

3,544 
12,777 

36,83± 

2,806 
13,748 

42,46± 

1,011 
9,153 

43,55± 

0,940 
9,118 

44,63± 

1,164 
9,167 

43,34± 

1,680 
9,045 

47,27± 

1,903 
6,310 
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Продовження табл. 5.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Професійно-

організаційна 
мотивація 

71,20± 

3,105 
6,943 

61,12± 

1,913 
5,410 

65,12± 

2,130 
8,781 

65,21± 

2,452 
9,175 

60,64± 

2,646 
13,232 

66,92± 

2,001 
7,216 

68,79± 

1,604 
7,857 

62,91± 

0,938 
8,493 

63,86± 

0,869 
8,430 

64,94± 

1,275 
10,041 

65,00± 

1,405 
7,569 

69,64± 

2,090 
6,932 

Професійний 

розвиток та 

досягнення 

44,40± 
1,269 

12,963 
53,37± 
1,782 

5,041 
54,47± 
1,670 

6,884 
55,79± 
1,962 

7,340 
52,52± 
2,296 

11,479 
56,62± 
2,102 

7,578 
55,58± 
1,901 

9,315 
57,60± 
0,836 

7,567 
56,11± 
0,790 

7,661 
55,47± 
1,062 

8,366 
58,90± 
1,496 

8,055 
63,18± 
1,757 

5,828 

Загальний 

показник 

особистісного 

благополуччя 

327,40± 

12,023 
26,885 

315,13± 

11,199 
31,674 

332,41± 

9,397 
38,743 

332,79± 

13,896 
51,996 

307,12± 

14,096 
70,478 

342,62± 

14,473 
52,182 

326,38± 

7,288 
35,705 

327,01± 

3,270 
29,614 

329,49± 

3,388 
32,847 

334,27± 

4,758 
37,461 

337,34± 

6,556 
35,305 

351,91± 

12,877 
42,709 

 

 

σ* - стандартне відхилення 
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2) За показником особистісної самоефективності у всіх вікових групах 

досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з 

тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення особистісної самоефективності в 

залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника. Найвищі значення цього виявлено у групі досліджуваних 

віком старше 50 років (Mсер6±m6=48,31±1,876, σ6=6,762). Це може бути пов’язано з 

тим, що ці особи більш позитивно оцінюють сформовані особистісні якості, 

вкладені зусилля, набуті досягнення та їх роль у власному житті порівняно з іншими 

віковими групами. Найменше середнє значення показника особистісної 

самоефективності виявлено у психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів віком  

26-30 років (Mсер2±m2=41,50±3,036, σ2=8,586), що може бути пов’язано з тим, що ці 

особи тільки почали самостійне доросле життя і не мають достатніх досягнень в 

особистісному та професійному житті, щоб дуже високо оцінювати власну 

ефективність. Найменше середнє значення показника особистісної 

самоефективності виявлено також у осіб 41-50 років (Mсер5±m5=42,40±2,325, 

σ5=11,623), що може бути пов’язано з кризою середнього віку; 

б) в експериментальній групі: в усіх вікових групах прикордонників переважає 

високий рівень особистісної самоефективності. Найвищі значення цього виявлено у 

групі досліджуваних віком старше 50 років (Mсер12±m12=66,00±1,549, σ12=5,138).  

Це може бути пов’язано з тим, що ці особи більш позитивно оцінюють сформовані 

особистісні якості, вкладені зусилля, набуті досягнення та їх роль у власному житті 

порівняно з іншими віковими групами. Найменше середнє значення показника 

особистісної самоефективності виявлено у прикордонників віком 23-25 років 

(Mсер7±m7=57,46±2,178, σ7=10,669) порівняно з іншими віковими групами, що може 

бути пов’язано з тим, що ці особи тільки почали самостійне доросле життя і не 

мають достатніх досягнень в особистісному та професійному житті, щоб дуже 
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високо оцінювати власну ефективність. Проте, прикордонники віком 23-25 років 

високо оцінюють особистісну самоефективність за фактом приналежності до 

прикордонного відомства та можливостями, які дає воно дає в перспективі. 

3) За показником особистісної гармонії у всіх вікових групах досліджуваних 

виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з тенденцією до високого 

рівнями. За результатами розрахунків середнього арифметичного та стандартного 

відхилення особистісної гармонії в залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника. Найвищі середні значення виявлено у групі віком старше  

50 років (Mсер6±m6=50,68±2,158, σ6=7,782). Це може бути пов’язано з тим, що ці 

особи більше задоволені повсякденною та професійною діяльністю, мають 

позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє порівняно з іншими 

віковими групами. Найменше середнє значення показника особистісної гармонії 

виявлено у групі досліджуваних віком 41-50 років (Mсер5±m5=39,44±2,008, 

σ5=10,042), що може бути пов’язано з кризою середнього віку; 

б) в експериментальній групі: у всіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до високого рівень цього показника. Найбільше середнє та 

найменш мінливе значення особистісної гармонії виявлено у прикордонників віком 

старше 50 років (Mсер12±m12=47,27±1,903, σ12=6,310). Це може бути пов’язано з тим, 

що ці особи більше задоволені повсякденною та професійною (службовою) 

діяльністю, порівняно з іншими віковими групами, мають позитивний настрій та 

оптимістично налаштовані на майбутнє. Найменше середнє та найбільш мінливе 

значення показника особистісної здійсненності життя виявлено у групі 

прикордонників віком 23-25 років (Mсер7±m7=35,79±2,761, σ7=13,526), що може бути 

пов’язано з недостатнім досвідом повсякденної та професійної (службової) 

діяльності для реалізації особистісних цілей, використання власних талантів та 

набуття досвіду.  

4) За показником професійної компетентності та самореалізованості у вікових 

всіх групах досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім 
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з тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення професійної компетентності та 

самореалізованості в залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника. Найвищі середні значення виявлено у групі досліджуваних 

віком старше 50 років (Mсер6±m6=62,62±3,544, σ6=12,777). Це може бути пов’язано з 

тим, що вони більш професійно затребувані та компетентні, мають авторитет серед 

колег, високо оцінюють результати власної професійної діяльності, найбільше 

задоволені реалізацією професійного потенціалу порівняно з іншими віковими 

групами. Найменше середнє значення показника професійної компетентності та 

самореалізованості виявлено у групах досліджуваних віком 23-25 років 

(Mсер1±m1=50,00±2,811, σ1=6,285) та віком 26-30 років (Mсер2±m2=50,88±2,150, 

σ2=6,081), що пов’язано з недостатнім періодом здійснення професійної діяльності 

для набуття професійного досвіду, професійної компетентності та авторитету серед 

колег; 

б) в експериментальній групі: в усіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до низького рівень професійної компетентності та 

самореалізованості, окрім прикордонників віком старше 50 років, в якій виявлено 

найвищий серед усіх вікових груп середній показник на середньому з тенденцією до 

високого рівні (Mсер12±m12=47,27±1,903, σ12=6,310). Це може бути пов’язано з тим, 

що ці прикордонники є професійно затребуваними та компетентними, мають 

авторитет серед колег, високо оцінюють результати власної професійної (службової) 

діяльності, найбільше задоволені реалізацією професійного потенціалу порівняно з 

іншими віковими групами. Найменше середнє значення показника професійної 

компетентності та самореалізованості виявлено у групі прикордонників віком  

23-25 років (Mсер7±m7=36,83±2,806, σ7=13,748), які не мають достатнього життєвого 

та професійного досвіду для високої оцінки власної професійної компетентності та 

самореалізованості.  
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5) За показником професійно-організаційної мотивації у всіх вікових групах 

досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з 

тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення професійно-організаційної мотивації в 

залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника, окрім досліджуваних віком 23-25 років 

(Mсер1±m1=71,20±3,105, σ1=6,943), у яких виявлено найвищі середні значення цього 

показника. Це може бути пов’язано з наявністю у них високого професійного 

інтересу, обумовленого організаційними, соціальними та іншими характеристиками 

професії, з актуалізованими потребами в оцінці власної професійної придатності, з 

можливостями покращення життя інших людей, з переживанням особистої 

відповідальності за успішну працю та готовності до подолання можливих 

моральних, фізичних та інших труднощів, а також з потребами у матеріальному 

забезпеченні (заробітку), прагненні до престижу тощо. Найменше середнє значення 

показника професійно-організаційної мотивації виявлено у досліджуваних віком 41-

50 років (Mсер5±m5=60,64±2,646, σ5=13,232). Це може бути пов’язано з переживанням 

цими особами кризи середнього віку, недостатньою продуктивністю професійної 

діяльності, неможливістю задоволення потреби в досягненнях і реалізації мотиву 

досягнення, що може проявлятися у нездатності до самореалізації у професії та 

призводити до переосмислення перспектив професійного зростання; 

б) в експериментальній групі: в усіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до високого рівень професійно-організаційної мотивації. 

Найвищі значення цього показника виявлено у прикордонників віком старше 50 

років (Mсер12±m12=69,64±2,090, σ12=6,932). Це може бути пов’язано з усвідомленням 

ними того, що їхнє професійне життя закінчується, та того, що вони, не маючи 

інших сфер професійної діяльності, прагнуть якомога довше залишатися в 

прикордонному відомстві, що і мотивує їх до діяльності. Найвищі значення 

професійно-організаційної мотивації виявлено також у прикордонників віком 23-25 
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років (Mсер7±m7=68,79±1,604, σ7=7,857). Це може бути пов’язано з наявністю у них 

високого професійного інтересу, обумовленого організаційними, соціальними та 

іншими характеристиками професії, з актуалізованими потребами в оцінці власної 

професійної придатності, з переживанням особистої відповідальності за успішну 

діяльність та готовності до подолання можливих моральних, фізичних та інших 

труднощів, а також з потребами у матеріальному забезпеченні (заробітку), прагненні 

до престижу тощо.  

6) За показником професійного розвитку та досягнень у всіх вікових групах 

досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з 

тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення професійного розвитку та досягнень в 

залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника. Найвищі його середні значення виявлено у групі 

досліджуваних віком старше 50 років (Mсер6±m6=56,62±2,102, σ6=7,578). Це може 

бути пов’язано з тим, вони майстерно володіють професією, керують власною 

професійною діяльності, власним професійним розвитком та мають високі 

професійні здобутки. Найменше середнє та найбільш мінливе значення показника 

професійного розвитку та досягнень виявлено у досліджуваних віком 23-25 років 

(Mсер1±m1=44,40±1,269, σ1=12,963). Це може бути пов’язано з переживаннями цих 

осіб, пов’язаними із засвоєнням професійної ролі, недостанім досвідом виконання 

професійних функцій та набуття професійно важливих якостей; 

б) в експериментальній групі: у всіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до високого рівень цього показника. Найвищі його середні 

значення виявлено у прикордонників віком старше 50 років (Mсер12±m12=63,18±1,757, 

σ12=5,828). Це може бути пов’язано з які майстерно володіють професією, керують 

власною професійною діяльності, власним професійним розвитком та мають високі 

професійні здобутки. Найменше середнє значення показника професійного розвитку 

та досягнень виявлено у прикордонників віком 23-25 років (Mсер7±m7=55,58±1,901, 
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σ7=9,315), що може бути пов’язано з переживаннями, пов’язаними із засвоєнням 

професійної ролі, недостанім досвідом виконання професійних функцій та набуття 

професійно важливих якостей. Найменше середнє значення показника професійного 

розвитку та досягнень виявлено також у прикордонників віком 36-40 років 

(Mсер10±m10=55,47±1,062, σ10=8,366), що може бути пов’язано з переживанням ними 

кризи середнього віку, переосмисленням життєвих цілей та орієнтацій, оцінкою 

професійних досягнень. 

За загальним показником особистісного благополуччя у всіх вікових групах 

досліджуваних виявлено найбільшу кількість осіб з високим та середнім з 

тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення загального показника особистісного 

благополуччя в залежності від віку виявлено: 

а) в контрольній групі: в усіх вікових групах психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів переважає середній з тенденцією до високого 

рівень цього показника. Найвищі його середні значення виявлено у групі 

досліджуваних віком старше 50 років (Mсер6±m6=342,62±14,473, σ6=52,182). Це 

пов’язано з найвищими середніми значеннями особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, а також професійного розвитку та досягнень порівняно з 

іншими віковими групами. Найменше середнє та найбільш мінливе значення 

загального показника особистісного благополуччя виявлено у психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів віком 41-50 років 

(Mсер5±m5=307,12±14,096, σ5=70,478). Це свідчить про нижчі оцінки 

прикордонниками особистісної здійсненності життя порівняно з іншими віковими 

групами, що може бути пов’язано з переживанням кризи середнього віку; 

б) в експериментальній групі: у всіх вікових групах прикордонників переважає 

середній з тенденцією до високого рівень загального показника особистісного 

благополуччя. Найвище його середнє значення виявлено у прикордонників віком 

старше 50 років (Mсер12±m12=351,91±12,877, σ12=42,709), що пов’язано з вищими 

рівнями усіх показників особистісного благополуччя. Найменше середнє значення 
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загального показника особистісного благополуччя виявлено у прикордонників віком 

23-25 років (Mсер7±m7=326,38±7,288, σ7=35,705), що може бути пов’язано з початком 

дорослого життя та професійної діяльності, незначним досвідом професійної 

самореалізації та досягнень в різних сферах життєдіяльності. 

У переважної більшості психологів, соціальних працівників, соціальних 

педагогів та прикордонників виявлено особистісно-орієнтований тип особистісного 

благополуччя. Найбільшу кількість осіб з особистісно-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя, виявлено у психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів у віковій групі старше 50 років (у 11 (84,62 %) осіб) та у 

віковій групі 31-35 років (13 (76,47 %) осіб). У віковій групі 23-25 років цей тип 

благополуччя виявлено у 3 (60,00 %) осіб, у віковій групі 26-30 років – у 2 (25,00 %) 

осіб, у віковій групі 36-40 років – у 10 (71,43 %) осіб та у віковій групі 41-50 років – 

у 13 (52,00 %) осіб. Найбільшу кількість осіб з особистісно-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя виявлено у прикордонників у віковій групі старше 50 

років  

(у 8 (72,73 %) осіб) та у віковій групі 41-50 років (20 (68,97 %) осіб). У віковій групі 

23-25 років цей тип благополуччя виявлено у 8 (33,33 %) осіб, у віковій групі  

26-30 років – у 42 (51,22 %) осіб, у віковій групі 31-35 років – у 62 (65,92 %) осіб та 

у віковій групі 36-40 років – у 37 (59,68 %) осіб. Це особи, які переживають 

благополуччя в контексті особистісної здійсненності власного життя. 

Найбільшу кількість осіб з професіонально-орієнтованим типом особистісного 

благополуччя виявлено у психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів у віковій групі 31-35 років (у 4 (23,53 %) осіб). У психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів віком 23-25 років цей тип благополуччя не 

виявлено, у віковій групі 26-30 років – у 2 (25,00 %) осіб, у віковій групі 36-40 років 

– у 2 (14,29 %) осіб, у віковій групі 41-50 років – у 3 (12,00 %) осіб та у віковій групі 

старше 50 років –  

у 2 (15,38 %) осіб. Найбільшу кількість осіб з професіонально-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя виявлено у прикордонників у віковій групі 23-25 років 

(у 8 (33,33 %) осіб). У психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів у 
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віковій групі 26-30 років – у 22 (26,83 %) осіб, у віковій групі 31-35 років –  

у 17 (18,09 %) осіб, у віковій групі 36-40 років – у 11 (17,74 %) осіб, у віковій групі 

41-50 років – у 5 (17,24 %) осіб та у віковій групі старше 50 років – у 1 (9,09 %) осіб. 

Вони переживають благополуччя процес професійної самореалізації. 

Кар’єрно-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено у 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів у віковій групі 23-25 

років  

(у 1 (23,53 %) особи), у віковій групі 26-30 років (у 1 (12,50%) особи), у віковій групі  

36-40 років (у 1 (7,14 %) особи), у віковій групі 41-50 років (у 4 (16,00 %) осіб).  

У вікових групах 31-35 років та старше 50 років серед психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів цей тип благополуччя не виявлено.  

У прикордонників кар’єрно-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено 

у всіх вікових групах: у віковій групі 23-25 років – у 4 (16,67 %) осіб, у віковій групі 

26-30 років – у 8 (9,76 %) осіб, у віковій групі 31-35 років – у 6 (6,38 %) осіб, у 

віковій групі 36-40 років – у 9 (14,52 %) осіб, у віковій групі 41-50 років – у 3 

(10,34 %) осіб, у віковій групі старше 50 років – у 1 (9,09 %) осіб. Особи з кар’єрно-

орієнтованим типом особистісного благополуччя переживають його як результат 

успіхів в кар’єрі. 

Соціально-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено у 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів у віковій групі  

26-30 років – у 2 (25,00 %) осіб та у віковій групі 41-50 років – у 2 (8,00 %) осіб; у 

вікових групах 23-25, 31-35, 36-40 та старше 50 років цей тип благополуччя не 

виявлено. Соціально-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено у 

прикордонників у віковій групі 23-25 років – у 1 (4,17 %) особи, у віковій групі 26-

30 років – у 8 (9,76 %) осіб, у віковій групі 31-35 років – у 8 (8,51 %) осіб, у віковій 

групі 36-40 років – у 5 (8,06 %) осіб, у віковій групі 41-50 років – у 1 (3,45 %) особи 

та у віковій групі старше 50 років – у 1 (9,09 %) особи. Особи з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя переживають його в контексті 

соціальних взаємодій.  
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Виявлено також змішані типи особистісного благополуччя, які містять 

характеристики двох відповідних типів благополуччя, що може бути пов’язано з 

їхнім прагненням реалізуватися в декількох сферах життєдіяльності: у психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів: у віковій групі 23-25 років: 

професіонально-кар’єрно-орієнтований тип – у 1 (20,00 %) особи; у віковій групі 26-

30 років: професіонально-кар’єрно-орієнтований тип – у 1 (12,50 %) особи; у віковій 

групі 36-40 років: професіонально-соціально-орієнтований тип – у 1 (7,14 %) особи, 

у віковій групі 41-50 років: професіонально-кар’єрно-орієнтований тип – у 1 (4,00 

%) особи, особистісно-соціально-орієнтований тип – у 1 (4,00 %) особи, 

особистісно-професіонально-орієнтований тип – у 1 (4,00 %) особи; у 

прикордонників: професіонально-кар’єрно-орієнтований тип: у 3 (12,50 %) осіб, у 

віковій групі  

23-25 років, у 2 (2,44 %) осіб у віковій групі 26-30 та у 1 (1,06 %) особи у віковій 

групі 31-35 років. 

З метою виявлення відмінностей у досліджуваних показниках особистісного 

благополуччя психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та 

прикордонників в залежності від віку було проведено розрахунки Н-критерію 

Краскала-Уоллеса, результати яких представлено у таблиці 5.5. та Додатку Е. 

Таблиця 5.5 

Результати розрахунків Н-критерію Краскала-Уоллеса в контрольній та 

експериментальній групах 

Показники 
Контрольна група Експериментальна група 

χ
2

1
a,b

 p-рівень χ
2

2
a,b

 p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 3,633 0,603 6,743 0,240 

Особистісна самоефективність 4,671 0,457 12,075 0,034 

Особистісна гармонія 13,534 0,019 9,472 0,093 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
15,812 0,007 9,394 0,094 

Професійно-організаційна 

мотивація 
7,911 0,161 15,051 0,010 

Професійний розвиток та 

досягнення 
2,868 0,720 12,697 0,026 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 
4,673 0,457 5,967 0,306 

Тип благополуччя 12,216 0,032 10,542 0,061 
 a. Критерій Краскала-Уоллеса 
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 b. Групувальна змінна: вік 

За результатами розрахунків у контрольній групі виявлено статистично 

значущі відмінності особистісної гармонії (χ
2
=13,534, при p=0,019), професійної 

компетентності та самореалізованості (χ
2
=15,812, при p=0,007) та типу благополуччя 

(χ
2
=12,216, при p=0,032) залежно від віку. Такі показники як особистісна 

здійсненність життя, особистісна самоефективність, професійно-організаційна 

мотивація, професійний розвиток і досягнення та загальний показник особистісного 

благополуччя не мають відмінностей залежно від віку у психологів, соціальних 

працівників, соціальних педагогів.  

В експериментальній групі виявлено статистично значущі відмінності у 

переживанні особистісної самоефективності (χ
2
 = 12,075, при p=0,034), особистісної 

гармонії (χ
2
 = 9,472, при p=0,093), професійної компетентності та самореалізованості 

(χ
2
 = 9,394, при p=0,094), професійно-організаційної мотивації (χ

2
 = 15,051, при 

p=0,010), професійного розвитку та досягнень (χ
2
 = 12,697, при p=0,026) та типу 

благополуччя (χ
2
 = 10,542, при p=0,061) залежно від віку. Такі показники як 

особистісна здійсненність життя та загальний показник особистісного благополуччя 

прикордонників не мають відмінностей залежно від віку. 

Результати кореляційного аналізу показників особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах в залежності від віку представлено у 

таблиці 5.6 та Додатку Е. 

Таблиця 5.6 

Результати розрахунків коефіцієнту кореляції Спірмена в контрольній та 

експериментальній групах (залежність від віку) 

Показники 

Контрольна група Експериментальна група 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs1) 

p-рівень 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs2) 

p-рівень 

Особистісна здійсненність життя -0,076 0,499 0,004 0,946 

Особистісна самоефективність 0,102 0,361 0,089 0,121 

Особистісна гармонія 0,111 0,319 0,120
* 

0,037 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
0,292

** 
0,008 0,143

* 
0,013 

Професійно-організаційна мотивація -0,007 0,952 0,025 0,669 

Професійний розвиток та досягнення 0,098 0,384 0,053 0,363 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 
0,055 0,623 0,121

* 
0,036 
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Тип благополуччя -0,136 0,225 0,126
* 

0,028 
   **. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-стороння). 

   *. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-стороння). 

В контрольній групі за результатами кореляційного аналізу виявлено слабкий 

кореляційний зв’язок показника професійної компетентності й самореалізованості 

(rs=0,292, при p=0,008) з віком на рівні високої статистичної значущості. В 

експериментальній групі за результатами кореляційного аналізу виявлено 

позитивний кореляційний зв’язок показників особистісної гармонії, професійної 

компетентності й самореалізованості, загального показника особистісного 

благополуччя та типу благополуччя з віком на рівні статистичної значущості, проте, 

він дуже слабкий. 

Таким чином, за результатами дослідження виявлено, що переважна більшість 

психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та прикордонників мають 

середній з тенденцією до високого рівень особистісного благополуччя. Найвищі 

середні значення таких показників особистісного благополуччя як особистісна 

здійсненність життя, особистісна самоефективність та гармонія, професійна 

компетентність та самореалізованість, професійний розвиток та досягнення 

виявлено у психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та 

прикордонників у вікові групі старше 50 років. Це свідчить про те, що ці особи 

позитивно оцінюють власні сформовані особистісні якості, процес та результати 

прожитого життя, реалізовані цілі, вкладені зусилля, набуті досягнення. Окрім того, 

вони задоволені повсякденною та професійною (службовою) діяльністю, мають 

позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє, професійно 

затребувані та компетентні, мають авторитет серед колег, високо оцінюють 

результати власної професійної діяльності, найбільше задоволені реалізацією 

професійного потенціалу, майстерні в професії, керують професійним розвитком та 

мають високі професійні здобутки.  

У психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та 

прикордонників у віковій групі 23-25 років виявлено високе середнє значення 

професійно-організаційної мотивації, що може бути пов’язано з наявністю у них 

високого професійного інтересу, обумовленого організаційними, соціальними та 



349 

 

іншими характеристиками професії, з актуалізованими потребами в оцінці власної 

професійної придатності, з можливостями покращення життя інших людей, з 

переживанням особистої відповідальності за успішну діяльність та готовністю до 

подолання можливих моральних, фізичних та інших труднощів, а також з потребами 

у матеріальному забезпеченні (заробітку), прагненні до престижу тощо. 

Найнижчі середні значення показників особистісного благополуччя виявлено 

у психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів віком 41-50 років, що 

може бути пов’язано з переживанням кризи середнього віку, з низькою оцінкою або 

недостатньою продуктивністю життєдіяльності, в тому числі професійної 

діяльності, зміною ціннісно-смислових орієнтацій, неможливістю задоволення 

актуалізованих життєвих потреб, в тому числі, потреби в досягненнях і реалізації 

мотиву досягнення, що може проявлятися у нездатності до самореалізації у професії 

та призводити до переосмислення перспектив професійного зростання та життя в 

цілому. Найнижчі середні значення показників особистісного благополуччя, окрім 

показників особистісної здійсненності життя та професійно-організаційно мотивації, 

виявлено у прикордонників віком 23-25 років, що пов’язано з нижчою оцінкою ними 

особистісної самоефективності та гармонії, рівня професійної компетентності та 

самореалізованості, професійного розвитку, результатів та досягнень порівняно з 

іншими віковими групами. У прикордонників віком 36-40 років виявлено найнижчі 

значення показників особистісної здійсненності життя та професійного розвитку і 

досягнень, що пов’язано з переживанням ними кризи середнього віку та 

переосмисленням власного життя та його результатів. У переважної більшості 

психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та прикордонників 

виявлено особистісно-орієнтований тип благополуччя. У психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів віком 41-50 років та у прикордонників 23-25 

років виявлено нижчі рівні особистісного благополуччя порівняно з іншими 

групами та найбільше осіб зі змішаними типами благополуччя.  

Таким чином, за результатами дослідження виявлено, що загальна оцінка 

якості життя та переживання внутрішнього стану цієї якості прикордонників є 

вищою порівняно з психологами, соціальними працівниками та соціальними 
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педагогами. В усіх вікових групах показники особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності, професійного розвитку та досягнень 

прикордонників є вищими порівняно з відповідними показниками психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів, а показник професійної 

компетентності та самореалізованості психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів є вищим порівняно з прикордонниками. Показники 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації, професійного розвитку та 

досягнень прикордонників мають відмінності в різних вікових групах. За 

результатами дослідження виявлено відмінності у переживанні особистісної 

гармонії, професійної компетентності та самореалізованості психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів, а на рівні статистичної значущості виявлено, 

що їхня професійна компетентність та самореалізованість залежить від віку. 

Зазначене свідчить про те, що специфіка професійної (службової) діяльності 

впливає на переживання особистісного благополуччя фахівцями різних професійних 

спільнот в різні вікові періоди. 

 

 

5.3 Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя 

прикордонників та фахівців інших професійних спільнот в залежності від 

вислуги років (стажу роботи) 

 

Професійна сфера життєдіяльності особистості являється платформою 

становлення і формування цінностей, інтересів, установок, мотивів, які визначають 

спрямованість оцінок життєдіяльності, знаходження власного місця в системі різних 

відносин, самоставлення, систему смислових утворень, що певною мірою 

детермінують її особистісне благополуччя [408]. Наявність досягнень в професійній 

сфері сприяє переживанню особистістю задоволеності професійною 

самореалізацією, прагненню до підвищення професійної компетентності, набуттю 

авторитету тощо. Особистісне благополуччя вивчається науковцями у взаємозв’язку 
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з кар’єрними орієнтаціями (О. Бондарчук) [40], з професійною адаптацією та 

професійними деструкціями (С. Дружилов) [138], зі ставленням до грошей у людей 

різних професійних груп (А. Злотковська, О. Титова) [159], з наявністю обмежених 

можливостей здоров’я (А. Лєбєдєва) [214], з саморегуляцією (Ю. Олександров) 

[265], з різною специфікою трудової діяльності (Т. Федотова) [371], з осмисленістю 

життя (П. Фесенко) [374], з різним профілем часової перспективи (Г. Хафізова) 

[386], з екстремальними умовами життєдіяльності (О. Ширяєва) [419] та ін. 

В швидко плинних мінливих реаліях сучасної життєдіяльності особистості не 

достатньо вивченими залишаються психологічні особливості переживання 

особистісного благополуччя на різних етапах її професіоналізації. З метою 

виявлення рівнів та типів особистісного благополуччя залежно від вислуги років 

(стажу роботи) було використано скринінг-опитувальник особистісного 

благополуччя та методи математико-статистичних даних: розрахунки середнього 

арифметичного та стандартного відхилення, Н-критерію Краскала-Уоллеса та 

коефіцієнту кореляції Спірмена. В емпіричному дослідженні особистісного 

благополуччя прийняли участь: 1) експериментальна група: 302 

військовослужбовці-прикордонники, з них:  

203 особи – слухачі курсів перекваліфікації, 99 осіб – офіцери – слухачі факультету 

підготовки керівних кадрів з вислугою в ДПС України від 1 до 26 років. У вибірці 

представлено респондентів з усіх регіональних управлінь ДПС України; 

2) контрольна група: 82 психологи, соціальні працівники та соціальні педагоги 

Київської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської та Хмельницької 

областей зі стажем роботи 1-49 років.  

Результати дослідження особистісного благополуччя прикордонників, 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів в залежності від вислуги 

років (стажу роботи) представлено у таблиці 5.7-5.8 та Додатку Е. За результатами 

тестування виявлено відмінності у наступних показниках особистісного 

благополуччя прикордонників та психологів, соціальних працівників і соціальних 

педагогів в залежності від вислуги років (стажу роботи): 
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1) За показником особистісної здійсненності життя у всіх групах 

досліджуваних з різним стажем роботи (вислугою років) виявлено найбільшу 

кількість осіб з високим та середнім з тенденцією до високого рівнями. За 

результатами розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення 

особистісної здійсненності життя в залежності від стажу роботи (вислуги років) 

виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника. найвищі його значення виявлено у групах 

досліджуваних зі стажем роботи більше 30 років (Mсер5±m5=66,75±2,375, σ5=8,226). 

Це свідчить проте, що вони позитивно оцінюють процес та результати прожитого 

життя, реалізовані цілі та здобутки. Середній з тенденцією до високого рівень 

особистісної здійсненності життя виявлено також у осіб зі стажем роботи 6-10 років 

(Mсер2±m2=65,00±4,318, σ2=13,654).  
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Таблиця 5.7 

Результати дослідження особистісного благополуччя контрольної та експериментальної груп  

в залежності від стажу роботи (вислуги років) 

Показ-
ники 

Рівні 

(типи) 

Контрольна група Експериментальна група 

Стаж, роки Вислуга, роки 

0-5 років 

(n=15) 

6-10 років 

(n=10) 

11-20 років 

(n=26) 

21-30 років 

(n=19) 

більше 30 

років 

(n=12) 

0-5 років 

(n=50) 

6-10 років 

(n=96) 

11-20 років 

(n=124) 

21-30 років 

(n=32) 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 

частка, 

% 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

кількість, 

осіб 
частка, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О
со

б
и

ст
іс

н
а 

зд
ій

с
н

ен
н

іс
ть

 
ж

и
тт

я
 в

* 

св 

сн 

н 

3 

12 

0 

0 

20,00 

80,00 

0 

0 

5 

4 

1 

0 

50,00 

40,00 

10,00 

0 

4 

19 

3 

0 

15,38 

73,08 

11,54 

0 

4 

11 

2 

2 

21,05 

57,89 

10,53 

10,53 

5 

7 

0 

0 

41,67 

58,33 

0 

0 

16 

23 

11 

0 

32,00 

46,00 

22,00 

0 

45 

36 

15 

0 

46,88 

37,50 

15,62 

0 

60 

55 

9 

0 

48,39 

44,35 

7,26 

0 

17 

13 

2 

0 

53,13 

40,62 

6,25 

0 

О
со

б
и

ст
іс

н
а 

са
м

о
еф

ек
-

ти
в
н

іс
ть

 в 

св 

сн 

н 

2 

12 

1 

0 

13,33 

80,00 

6,67 

0 

2 

6 

2 

0 

20,00 

60,00 

20,00 

0 

5 

20 

1 

0 

19,23 

76,92 

3,85 

0 

8 

8 

1 

2 

42,11 

42,11 

5,26 

10,52 

5 

7 

0 

0 

41,67 

58,33 

0 

0 

9 

34 

7 

0 

18,00 

68,00 

14,00 

0 

20 

66 

10 

0 

20,83 

68,75 

10,42 

0 

36 

79 

9 

0 

29,03 

63,71 

7,26 

0 

9 

22 

1 

0 

28,13 

68,75 

3,12 

0 

О
со

б
и

ст
іс

н
а 

га
р

м
о

н
ія

 

в 

св 

сн 

н 

1 

12 

2 

0 

6,67 

80,00 

13,33 

0 

5 

4 

1 

0 

50,00 

40,00 

10,00 

0 

7 

15 

4 

0 

26,92 

57,69 

15,39 

0 

4 

7 

6 

2 

21,05 

36,84 

31,58 

10,53 

7 

5 

0 

0 

58,33 

41,67 

0 

0 

11 

25 

11 

3 

22,00 

50,00 

22,00 

6,00 

19 

59 

12 

6 

19,79 

61,46 

12,50 

6,25 

32 

67 

20 

5 

25,81 

54,03 

16,13 

4,03 

8 

20 

4 

0 

25,00 

62,50 

12,50 

0 

П
р

о
ф

ес
ій

н
а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 т

а 
са

м
о

р
еа

л
із

о
в
ан

іс
ть

 

в 

св 

сн 

н 

1 

12 

2 

0 

6,67 

80,00 

13,33 

0 

3 

7 

0 

0 

30,00 

70,00 

0 

0 

5 

17 

1 

3 

19,23 

65,38 

3,85 

11,54 

6 

10 

1 

2 

31,58 

52,63 

5,26 

10,53 

7 

5 

0 

0 

58,33 

41,67 

0 

0 

12 

27 

11 

0 

24,00 

54,00 

22,00 

0 

33 

51 

12 

0 

34,37 

53,13 

12,50 

0 

41 

73 

10 

0 

33,07 

58,87 

8,06 

0 

9 

20 

3 

0 

28,13 

62,50 

9,37 

0 

3
3
4
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Продовження табл. 5.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

П
р

о
ф

ес
ій

н
о

-
о

р
га

н
із

ац
ій

н
а 

м
о

ти
в
ац

ія
 

в 

св 

сн 

н 

4 

11 

0 

0 

26,67 

73,33 

0 

0 

3 

5 

2 

0 

30,00 

50,00 

20,00 

0 

7 

18 

1 

0 

26,92 

69,23 

3,85 

0 

4 

12 

2 

1 

21,05 

63,16 

10,53 

5,26 

5 

7 

0 

0 

41,67 

58,33 

0 

0 

17 

32 

1 

0 

34,00 

64,00 

2,00 

0 

29 

61 

6 

0 

30,21 

63,54 

6,25 

0 

31 

90 

3 

0 

25,00 

72,58 

2,42 

0 

7 

25 

0 

0 

21,87 

78,13 

0 

0 

П
р

о
ф

ес
ій

н
и

й
 

р
о

зв
и

то
к
 т

а 
д

о
ся

гн
е
н

н
я
 

в 

св 

сн 

н 

3 

10 

2 

0 

20,00 

66,67 

13,33 

0 

5 

5 

0 

0 

50,00 

50,00 

0 

0 

7 

12 

7 

0 

26,92 

46,16 

26,92 

0 

6 

8 

4 

1 

31,58 

42,11 

21,05 

5,26 

5 

6 

1 

0 

41,67 

50,00 

8,33 

0 

14 

27 

9 

0 

28,00 

54,00 

18,00 

0 

38 

43 

15 

0 

39,58 

44,79 

15,63 

0 

48 

58 

18 

0 

38,71 

46,77 

14,52 

0 

14 

17 

1 

0 

43,75 

53,13 

3,12 

0 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 п
о

к
аз

н
и

к
 

о
со

б
и

ст
іс

н
о

го
 

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
ч

я
 

в 

св 

сн 

н 

2 

13 

0 

0 

13,33 

86,67 

0 

0 

5 

5 

0 

0 

50,00 

50,00 

0 

0 

7 

16 

3 

0 

26,92 

61,54 

11,54 

0 

8 

8 

2 

1 

42,11 

42,11 

10,52 

5,26 

5 

7 

0 

0 

41,67 

58,33 

0 

0 

14 

32 

4 

0 

28,00 

64,00 

8,00 

0 

33 

61 

2 

0 

34,38 

63,54 

2,08 

0 

41 

81 

2 

0 

33,07 

65,32 

1,61 

0 

12 

20 

0 

0 

37,50 

62,50 

0 

0 

Т
и

п
  

б
л
аг

о
п

о
л
у

ч
ч

я
 

ОО
1 

ПО
2 

КО
3 

СО
4 

П+К
5 

О+С
6 

П+С
7
 

О+П
8
 

5 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

33,33 

26,67 

13,33 

13,33 

13,34 

0 

0 

0 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90,00 

10,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

5 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

65,38 

19,23 

7,69 

3,85 

0 

0 

3,85 

0 

10 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

52,63 

10,53 

15,79 

5,27 

5,26 

5,26 

0 

5,26 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

91,67 

8,33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

26 

14 

5 

3 

2 

0 

0 

0 

52,00 

28,00 

10,00 

6,00 

4,00 

0 

0 

0 

55 

20 

9 

9 

3 

0 

0 

0 

57,29 

20,83 

9,38 

9,38 

3,12 

0 

0 

0 

78 

24 

13 

8 

1 

0 

0 

0 

62,90 

19,36 

10,48 

6,45 

0,81 

0 

0 

0 

18 

6 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

56,25 

18,75 

12,50 

12,50 

0 

0 

0 

0 

 

*в – високий рівень, св – середній рівень з тенденцією до високого, сн –середній рівень з тенденцією до низького, н – низький рівень. 

ОО
1
 – особистісно-орієнтований тип;  

ПО
2 
– професіонально-орієнтований тип; 

КО
3
– кар’єрно-орієнтований тип;  

СО
4
– соціально-орієнтований тип;  

П+К
5
– змішаний професіонально-кар'єрно-орієнтований тип;  

О+С
6
– змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип;  

П+С
7
– змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип;  

О+П
8
– змішаний особистісно- професіонально-орієнтований тип. 3

3
5
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Це свідчить про те, що ці особи знаходяться на тому етапі життя, коли набули 

достатнього досвіду для здійснення професійної діяльності, створили сім’ю, 

народили дітей, мають достатній рівень фізичного та психічного здоров’я для 

якісного життя, формують цілі та досягають їх, мають перспективи на майбутнє 

тощо.  

Найменше середнє значення та найбільш мінливе значення показника 

особистісної здійсненності життя виявлено у групі досліджуваних зі стажем роботи 

21-30 років (Mсер4±m4=58,74±4,107, σ4=17,904), що може бути пов’язано з кризою 

середнього віку; б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає 

середній з тенденцією до високого рівень цього показника. Найвищі його значення 

виявлено у прикордонників з вислугою 6-10 років (Mсер7±m7=66,51±1,046, 

σ7=10,246), 11-20 років (Mсер8±m8=66,48±0,906, σ8=10,092) та 21-30 років 

(Mсер9±m9=66,66±1,774, σ9=10,034). Це свідчить про те, що вони позитивно оцінюють 

процес та результати прожитого життя, реалізовані цілі та здобутки. Найменше 

середнє значення та найбільш мінливе значення показника особистісної 

здійсненності життя виявлено у прикордонників з вислугою 6-10 років 

(Mсер6±m6=64,64±1,664, σ6=11,768), що може бути пов’язано з меншим життєвим та 

професійним досвідом порівняно з іншими групами. 

2) За показником особистісної самоефективності у всіх групах досліджуваних 

з різним стажем роботи (вислугою років) виявлено найбільшу кількість осіб з 

високим та середнім з тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків 

середнього арифметичного та стандартного відхилення особистісної 

самоефективності в залежності від стажу роботи (вислуги років) виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника. Найвище середнє значення цього показника 

виявлено у групі досліджуваних зі стажем роботи більше 30 років 

(Mсер5±m5=49,17±1,804, σ5=6,250), які позитивно оцінюють сформовані особистісні 

якості, вкладені зусилля, набуті досягнення та їх роль у власному житті. Найменше 

середнє значення та найбільш мінливе значення показника особистісної 



 

 

самоефективності виявлено у групі досліджуваних зі стажем роботи 0-5 років 

(Mсер1±m1=42,53±1,609, σ1=6,232).  
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Таблиця 5.8 

Результати розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах в залежності від стажу роботи 

Показ-

ники 

Контрольна група Експериментальна група 

Стаж, роки Вислуга, роки 

0-5 років 

(n=15) 

6-10 років 

(n=10) 

11-20 років 

(n=26) 

21-30 років 

(n=19) 

більше 30 

років (n=12) 

0-5 років 

(n=50) 

6-10 років 

(n=96) 

11-20 років 

(n=124) 

21-30 

років 

(n=32) 

(Mсер1± 

m1) 
σ1

* (Mсер2± 

m2) 
σ2 

(Mсер3± 

m3) 
σ3 

(Mсер4± 

m4) 
σ4 

(Mсер5± 

m5) 
σ5 

(Mсер6± 

m6) 
σ6

 (Mсер7± 

m7) 
σ7 

(Mсер8± 

m8) 
σ8 

(Mсер9± 

m9) 
σ9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Особис-

тісна здій-

сненність 

життя 

63,73± 

1,560 
6,041 

65,00± 

4,318 
13,654 

60,69± 

2,066 
10,357 

58,74± 

4,107 
17,904 

66,75± 

2,375 
8,226 

64,64± 

1,664 
11,768 

66,51± 

1,046 
10,246 

66,48± 

0,906 
10,092 

66,66± 

1,774 
10,034 

Особис-

тісна 

самоефек-

тивність 

42,53± 

1,609 
6,232 

45,40± 

2,473 
7,820 

45,38± 

1,227 
6,255 

42,84± 

2,892 
12,606 

49,17± 

1,804 
6,250 

57,20± 

1,359 
9,613 

58,81± 

0,915 
8,963 

59,65± 

0,713 
7,944 

60,22± 

1,228 
6,946 

Особис-

тісна 

гармонія 

42,40± 

1,825 
7,069 

45,50± 

2,548 
8,059 

43,54± 

1,439 
7,339 

38,53± 

2,603 
11,345 

51,58± 

2,076 
7,192 

40,02± 

1,551 
10,968 

41,43± 

1,073 
10,518 

42,15± 

0,879 
9,784 

42,88± 

1,263 
7,147 

Професій-

на компе-

тентність 

та само-

реалізація 

51,73± 

1,640 
6,352 

60,20± 

2,958 
9,355 

56,27± 

2,785 
14,200 

55,68± 

3,887 
16,961 

65,25± 

1,966 
6,811 

41,62± 

1,539 
10,883 

42,24± 

1,060 
10,382 

43,88± 

0,811 
9,033 

44,59± 

1,273 
7,202 

 

3
3
7
 

 



 

 

 

 

Продовження табл. 5.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Професій-

но-органі-

заційна 

мотивація 

64,73± 

1,970 
7,630 

62,50± 

4,137 
13,083 

64,15± 

1,699 
8,661 

62,42± 

3,118 
13,591 

66,75± 

2,111 
7,313 

65,46± 

1,194 
8,445 

63,80± 

0,987 
9,671 

64,32± 

0,781 
8,696 

66,13± 

1,118 
6,323 

Професій-

ний розви-

ток та до-

сягнення 

49,00± 

3,369 
13,049 

58,10± 

2,100 
6,641 

53,27± 

1,405 
7,164 

53,00± 

2,917 
12,715 

58,08± 

1,952 
6,762 

55,62± 

1,168 
8,258 

56,98± 

0,889 
8,708 

56,74± 

0,678 
7,547 

58,94± 

1,256 
7,107 

Загальний 

показник 

особистіс-

ного бла-

гополуччя 

317,93± 

7,167 
27,758 

336,70± 

13,501 
42,693 

319,46± 

9,054 
46,164 

314,05± 

18,560 
80,903 

349,25± 

13,775 
47,719 

323,38± 

4,857 
34,346 

329,96± 

3,398 
33,294 

333,38± 

3,093 
34,446 

337,97± 

5,837 
33,021 

σ* - стандартне відхилення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
3
8
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Це може бути пов’язано з тим, що вони тільки почали самостійне доросле 

життя і не мають значних досягнень в особистісному та професійному житті, щоб 

дуже високо оцінювати власну ефективність, а також зі стажем роботи 21-30 років 

(Mсер4±m4=42,84±2,892, σ4=12,606), що може бути пов’язано з кризою середнього 

віку; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає високий рівень 

особистісної самоефективності. Найвищі значення цього показника виявлено у групі 

досліджуваних з вислугою 21-30 років (Mсер9±m9=60,22±1,228, σ9=6,946), а 

найнижчий – з вислугою 0-5 років (Mсер6±m6=57,20±1,359, σ6=9,613).  

3) За показником особистісної гармонії у всіх групах досліджуваних з різним 

стажем роботи (вислугою років) виявлено найбільшу кількість осіб з високим та 

середнім з тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків середнього 

арифметичного та стандартного відхилення особистісної гармонії в залежності від 

стажу роботи (вислуги років) виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника. Найвищі його значення виявлено у 

досліджуваних зі стажем роботи більше 30 років (Mсер5±m5=51,58±2,076, σ5=7,192), 

що свідчить про те, що вони більше задоволені повсякденною та професійною 

діяльністю, мають позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє 

порівняно з іншими групами. Найменше середнє значення та найбільш мінливе 

значення показника особистісної гармонії виявлено у групі досліджуваних зі стажем 

роботи 21-30 років (Mсер4±m4=38,53±2,603, σ4=11,345), що може бути пов’язано з 

кризою середнього віку; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з 

тенденцією до високого рівень особистісної гармонії. Найвищі його значення 

виявлено у прикордонників з вислугою 11-20 років (Mсер8±m8=42,15±0,879, σ8=9,784) 

та 21-30 років (Mсер9±m9=42,88±1,263, σ9=7,147), що може бути пов’язано з тим, що 

вони найбільше задоволені повсякденною та професійною діяльністю, мають 

позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє порівняно з іншими 

групами. Найменше середнє значення та найбільш мінливе значення показника 
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особистісної гармонії виявлено у прикордонників з вислугою 0-5 років 

(Mсер6±m6=40,02±1,551, σ6=10,968), що може бути пов’язано з невеликим життєвим 

та професійним досвідом; 

4) За показником професійної компетентності та самореалізованості у всіх 

групах досліджуваних з різним стажем роботи (вислугою років) виявлено найбільшу 

кількість осіб з високим та середнім з тенденцією до високого рівнями. За 

результатами розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення 

професійної компетентності та самореалізованості в залежності від стажу роботи 

(вислуги років) виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника, окрім групи досліджуваних зі стажем роботи 

більше 30 років, в якій виявлено найвищі його значення (високий рівень середнього 

значення) (Mсер5±m5=65,25±1,966, σ5=6,811). Це може бути пов’язано з тим, що вони 

більш професійно затребувані та компетентні, мають авторитет серед колег, високо 

оцінюють результати власної професійної діяльності, найбільше задоволені 

реалізацією професійного потенціалу порівняно з іншими групами. Найменше 

середнє значення показника професійної компетентності та самореалізованості 

виявлено у групі досліджуваних зі стажем роботи 0-5 років (Mсер1±m1=51,73±1,640, 

σ1=6,352), що може бути пов’язано з незначним строком здійснення професійної 

діяльності для набуття професійного досвіду, професійної компетентності, 

авторитету серед колег тощо; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з 

тенденцією до низького рівень професійної компетентності та самореалізованості. 

Найвище середнє значення цього показника виявлено у прикордонників з вислугою 

21-30 років (Mсер9±m9=44,59±1,273, σ9=7,202), що може бути пов’язано з тим, що 

вони більш професійно затребувані та компетентні, мають авторитет серед колег, 

високо оцінюють результати власної професійної діяльності, найбільше задоволені 

реалізацією професійного потенціалу порівняно з іншими групами. Найнижчий 

рівень професійної компетентності та самореалізованості виявлено у 

прикордонників з вислугою 0-5 років (Mсер6±m6=41,62±1,539, σ6=10,883), що може 
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бути пов’язано з недостатнім досвідом здійснення професійної (службової) 

діяльності для набуття професійного досвіду, професійної компетентності, 

авторитету серед колег тощо. 

5) За показником професійно-організаційної мотивації у всіх групах 

досліджуваних з різним стажем роботи (вислуги років) виявлено найбільшу 

кількість осіб з високим та середнім з тенденцією до високого рівнями. За 

результатами розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення 

професійно-організаційної мотивації в залежності від стажу роботи (вислуги років) 

виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника. Найвищі його середні значення та найменш 

мінливі виявлено у досліджуваних зі стажем роботи більше 30 років 

(Mсер5±m5=66,75±2,111, σ5=7,313), що може бути пов’язано з переживаннями, які 

супроводжують усвідомлення закінчення професійної діяльності та страхом 

втратити роботу, бажанням поділитися досвідом. Найменше середнє значення 

показника професійно-організаційної мотивації виявлено у досліджуваних зі стажем 

роботи 21-30 років (Mсер4±m4=62,42±3,118, σ4=6,352), що може бути пов’язано з 

переживанням кризи середнього віку, невпевненістю у власній спроможності 

керувати повсякденним та професійним життям, незадоволеністю прожитим 

життям, життям в актуальному сьогоденні; наявністю сумнівів у своїй здатності 

щось змінити або зробити та схильністю до самоприниження та самозвинувачення у 

невдачах; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з 

тенденцією до високого рівень професійно-організаційної мотивації. Найвище 

середнє значення цього показника виявлено у групі досліджуваних з вислугою  

21-30 років (Mсер9±m9=66,13±1,118, σ9=6,323), що може бути пов’язано з 

усвідомленням прикордонниками, що їхнє професійне життя наближається до 

закінчення, і вони, не маючи інших сфер професійної самореалізації, окрім служби в 

прикордонному відомстві, мають високу мотивацію залишитися на ній якомога 

довше. Найменше середнє значення показника професійно-організаційної мотивації 
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виявлено у прикордонників зі стажем роботи 6-10 років (Mсер7±m7=63,80±0,987, 

σ7=9,671), що бути пов’язано з невідповідністю очікувань, пов’язаних із виконанням 

професійних (службових) обов’язків, з обмеженими можливостями кар’єрного 

просування, зі зниженням ентузіазму, інтересу і завзятості при виконанні 

професійних (службових) завдань, а також з неможливістю досягнення поставлених 

в минулому цілей. 

6) За показником професійного розвитку та досягнень у всіх групах 

досліджуваних з різним стажем роботи (вислугою років) виявлено найбільшу 

кількість осіб з високим та середнім з тенденцією до високого рівнями. За 

результатами розрахунків середнього арифметичного та стандартного відхилення 

професійного розвитку та досягнень в залежності від стажу роботи (вислуги років) 

виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника. Найвищі його середні значення та найменш 

мінливі виявлено у групах досліджуваних зі стажем роботи 6-10 років 

(Mсер2±m2=58,10±2,100, σ2=6,641), що може бути пов’язано з тим, що вони набули 

достатнього професійного досвіду для оцінки власного професійного зростання та 

досягнень порівняно з періодом первинної професіоналізації. Найвищі середні 

значення професійного розвитку та досягнень виявлено також у досліджуваних зі 

стажем роботи більше 30 років (Mсер5±m5=58,08±1,952, σ5=6,762), що може бути 

пов’язано з тим, що вони  майстерні у професії, самі керують процесом діяльності та 

професійним розвитком та мають високі професійні здобутки. Найменше середнє та 

найбільш мінливе значення показника професійного розвитку та досягнень виявлено 

у досліджуваних зі стажем роботи 0-5 років (Mсер1±m1=49,00±3,369, σ1=13,049), що 

може бути пов’язано з переживаннями, пов’язаними із засвоєнням професійної ролі, 

недостанім досвідом самостійного виконання професійної діяльності та набуття 

професійно важливих якостей; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з 

тенденцією до високого рівень професійного розвитку та досягнень. Найвище 

середнє значення цього показника виявлено у групі досліджуваних з вислугою 21-30 
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років (Mсер9±m9=58,94±1,256, σ9=7,107), що може бути пов’язано з майстерністю у 

професійній (службовій) діяльності, управлінням власним професійним розвитком 

та високими професійними здобутками. Найменше середнє та найбільш мінливе 

значення цього показника виявлено у прикордонників з вислугою 0-5 років 

(Mсер6±m6=55,62±1,168, σ6=8,258), що бути пов’язано з початком їхнього 

професійного життя, недостатнім професійним розвитком та незначними 

професійними досягненнями. 

За загальним показником особистісного благополуччя у всіх групах 

досліджуваних з різним стажем роботи виявлено найбільшу кількість осіб з високим 

та середнім з тенденцією до високого рівнями. За результатами розрахунків 

середнього арифметичного та стандартного відхилення загального показника 

особистісного благополуччя в залежності від стажу роботи (вислуги років) 

виявлено: 

а) в контрольній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з тенденцією 

до високого рівень цього показника, проте найвищі його середні значення виявлено 

у досліджуваних зі стажем роботи 6-10 років (Mсер2±m2=336,70±13,501, σ2=42,693) та 

у групі досліджуваних зі стажем роботи більше 30 років (Mсер5±m5=349,25±13,775, 

σ5=47,719). Найменше середнє найбільш мінливе значення загального показника 

особистісного благополуччя виявлено у досліджуваних зі стажем роботи 21-30 років 

(Mсер4±m4=314,05±18,560, σ4=80,903), що може бути пов’язано з переживанням 

кризи середнього віку. У психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів зі стажем роботи 6-10 років та більше 30 років осіб виявлено найвищі 

загальні показники особистісного благополуччя, що свідчить про вищі рівні 

особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, 

професійної компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації та професійного розвитку та досягнень порівняно з іншими групами; 

б) в експериментальній групі: у всіх досліджуваних переважає середній з 

тенденцією до високого рівень особистісного благополуччя. Найвище середнє та 

найменш мінливе значення цього показника виявлено у прикордонників з стажем 

вислугою 21-30 років (Mсер9±m9=337,97±5,837, σ9=33,021), що може бути пов’язано з 
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тим, що у них вищими є усі показники особистісного благополуччя порівняно з 

іншими групами. Найменше середнє та найбільш мінливе значення цього показника 

виявлено у прикордонників з вислугою 0-5 років (Mсер6±m6=323,38±4,857, 

σ6=34,346), що бути пов’язано з початком періоду активної життєдіяльності, в тому 

числі в професійній сфері, нижчими показниками особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійного розвитку та досягнень. 

У переважної більшості прикордонників, психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів виявлено особистісно-орієнтований тип особистісного 

благополуччя. Найбільшу кількість осіб з особистісно-орієнтованим типом 

особистісного благополуччя виявлено: в контрольній групі у досліджуваних зі 

стажем роботи більше 30 років (у 11 (91,67 %) осіб) та зі стажем роботи 6-10 років (у 

9 (90,00 %) осіб); в експериментальній групі – у досліджуваних з вислугою  

11-20 років (у 78 (62,90 %) осіб). У досліджуваних зі стажем роботи (вислугою 

років) 0-5 років цей тип благополуччя виявлено у 5 (33,33 %) осіб – в контрольній 

групі та у 26 (52,00 %) осіб в експериментальній групі, зі стажем роботи (вислугою 

років)  

6-10 років – у 9 (90,00 %) осіб – в контрольній групі та у 55 (57,29 %) осіб –  

в експериментальній групі, зі стажем роботи (вислугою років) 11-20 років –  

у 17 (65,38 %) осіб – в контрольній групі та у 78 (62,90 %) осіб – в 

експериментальній групі, зі стажем роботи (вислугою років) 21-30 років – у 10 

(52,63 %) осіб –  

в контрольній групі та у 18 (56,25 %) осіб – в експериментальній групі. Це особи, які 

переживають благополуччя в контексті особистісної здійсненності власного життя. 

Найбільшу кількість осіб з професіонально-орієнтованим типом особистісного 

благополуччя виявлено у досліджуваних зі стажем роботи 0-5 років (у 4 (26,67 %) 

осіб) та 11-20 років (у 5 (19,23 %) осіб) в контрольній групі та у досліджуваних з 

вислугою 0-5 років (у 14 (28,00 %) осіб) в експериментальній групі. Окрім того, в 

контрольній групі у досліджуваних зі стажем роботи 6-10 років цей тип 

благополуччя також виявлено у 1 (10,00 %) особи, зі стажем роботи 21-30 років – у 2 
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(10,53 %) осіб, більше 30 років – у 1 (8,33 %) особи. А в експериментальній групі – з 

вислугою 6-10 років у 20 (20,83 %) осіб, 11-20 років – у 24 (19,36 %) осіб,  21-30 

років – у 6 (18,75 %) осіб. Вони переживають благополуччя процес професійної 

самореалізації. 

Кар’єрно-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено в 

контрольній групі: зі стажем роботи 0-5 років у 2 (13,33 %) осіб, 11-20 років у  

2 (7,69 %) осіб та 21-30 років у 3 (15,79 %) осіб. В експериментальній групі цей тип 

особистісного благополуччя виявлено у прикордонників з вислугою 0-5 років у  

5 (10,00 %) осіб, 6-10 років у 9 (9,38 %) осіб, 11-20 років у 13 (10,48 %) осіб та  

21-30 років у 4 (12,50 %) осіб. В контрольній групі у досліджуваних зі стажем 

роботи 6-10 років та більше 30 років кар’єрно-орієнтований тип благополуччя не 

виявлено. Особи з кар’єрно-орієнтованим типом особистісного благополуччя, 

переживають його як результат успіхів в кар’єрі.  

Соціально-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено: в 

контрольній групі: зі стажем роботи 0-5 років у 2 (13,33 %) осіб, 11-20 років у 

1 (3,85 %) особи та 21-30 років у 1 (5,27 %) особи. В експериментальній групі цей 

тип благополуччя виявлено у прикордонників з вислугою 0-5 років у 3 (6,00 %) осіб, 

6-10 років у 9 (9,38 %) осіб, 11-20 років у 8 (6,45 %) осіб та 21-30 років у 4 (12,50 %) 

особи. В контрольній групі у досліджуваних зі стажем роботи 6-10 років та більше 

30 років соціально-орієнтований тип благополуччя не виявлено. Особи з соціально-

орієнтованим типом особистісного благополуччя переживають його в контексті 

соціальних взаємодій.  

Виявлено також змішані типи особистісного благополуччя, які містять 

характеристики двох відповідних типів благополуччя, що може бути пов’язано з 

їхнім прагненням реалізуватися в декількох сферах життєдіяльності: в контрольній 

групі: зі стажем роботи 0-5 років: професіонально-кар’єрно-орієнтований тип – у 2 

(13,34 %) осіб; зі стажем роботи 11-20 років: професіонально-соціально-

орієнтований тип – у 1 (3,85 %) особи; зі стажем роботи 21-30 років: 

професіонально-кар’єрно-орієнтований тип – у 1 (5,26 %) особи, особистісно-

соціально-орієнтований тип – у 1 (5,26 %) особи, особистісно-професіонально-

орієнтований тип – у 1 (5,26 %) особи;  в експериментальній групі: професіонально-
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кар’єрно-орієнтований тип – у досліджуваних з вислугою 0-5 років (у 2 (4,00 %) 

осіб), 6-10 років (у 3 (3,12 %) осіб) та 11-20 років (у 1 (0,81%) особи). 

З метою виявлення відмінностей у досліджуваних показниках особистісного 

благополуччя в залежності від стажу роботи (вислуги років) було проведено 

розрахунки Н-критерію Краскала-Уоллеса, результати яких представлено у таблиці 

5.9 та Додатку Е. 
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Таблиця 5.9 

Результати розрахунків Н-критерію Краскала-Уоллеса 

Показники 
Контрольна група Експериментальна група 

χ
2

1
a,b

 p-рівень χ
2

2
a,b

 p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 3,963 0,411 0,744 0,863 

Особистісна самоефективність 4,297 0,367 2,596 0,458 

Особистісна гармонія 14,705 0,005 1,502 0,682 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
15,382 0,004 8,958 0,041 

Професійно-організаційна мотивація 0,731 0,948 2,411 0,492 

Професійний розвиток та досягнення 9,187 0,050 9,383 0,023 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 
4,900 0,298 10,226 0,038 

Тип благополуччя 15,111 0,004 2,501 0,475 
a. Критерій Краскала-Уоллеса 

b. Групувальна змінна: стаж роботи 

 

За результатами розрахунків в контрольній групі виявлено статистично 

значущі відмінності особистісної гармонії (χ
2
=14,705, при p=0,005), професійної 

компетентності та самореалізованості (χ
2
=15,382, при p=0,004), професійного 

розвитку та досягнень (χ
2
=9,187, при p=0,050) та типу благополуччя (χ

2
=15,111, при 

p=0,004) психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів залежно від 

стажу роботи. Такі показники як особистісна здійсненність життя, особистісна 

самоефективність, професійно-організаційна мотивація та загальний показник 

особистісного благополуччя в контрольній групі не мають відмінностей в 

залежності від стажу роботи. В експериментальній групі виявлено статистично 

значущі відмінності професійної компетентності та самореалізованості (χ
2
=8,958, 

при p=0,041), професійного розвитку й досягнень (χ
2
 = 9,383, при p=0,023) та 

загального показника особистісного благополуччя (χ
2

 = 10,226, при p=0,038) 

прикордонників від вислуги років. Такі показники як особистісна здійсненність 

життя, особистісна самоефективність та гармонія, професійно-організаційна 

мотивація та тип особистісного благополуччя прикордонників не мають 

відмінностей в залежності від вислуги років. 

З метою виявлення залежності показників особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах від стажу роботи (вислуги років) 

проведено розрахунки коефіцієнту кореляції Спірмена. Результати кореляційного 
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аналізу показників особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній 

групах в залежності від стажу роботи (вислуги років) представлено у таблиці 5.10 та 

Додатку Е. 

Таблиця 5.10 

Результати розрахунків коефіцієнту кореляції Спірмена в контрольній та 

експериментальній групах (залежність від стажу роботи (вислуги років)) 

Показники 

Контрольна група Експериментальна група 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs) 

p-рівень 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs) 

p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 0,011 0,922 0,038 0,513 

Особистісна самоефективність 0,194 0,081 0,087 0,131 

Особистісна гармонія 0,147 0,188 0,062 0,286 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
0,347

**
 0,001 0,279

* 
0,042 

Професійно-організаційна 

мотивація 
0,061 0,588 -0,015 0,794 

Професійний розвиток та 

досягнення 
0,169 0,129 0,280

* 
0,043 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 
0,157 0,160 0,312

* 
0,050 

Тип благополуччя -0,173 0,120 -0,083 0,148 
     **. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-стороння). 

     *. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-стороння). 

За результатами кореляційного аналізу виявлено: в контрольній групі –

позитивний кореляційний зв’язок показника професійної компетентності й 

самореалізованості (rs=0,347, при p=0,001) зі стажем роботи на рівні високої 

статистичної значущості; в експериментальній групі – позитивний кореляційний 

зв’язок професійної компетентності й самореалізованості (rs=0,279, при p=0,042), 

професійного розвитку та досягнень (rs=0,280 при p=0,043) та загального показника 

особистісного благополуччя (rs=0,312, при p=0,050) з вислугою років на рівні 

статистичної значущості. Отже, за результатами дослідження виявлено, що 

переважна більшість прикордонників, психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів мають середній з тенденцією до високого рівень особистісного 

благополуччя. Найвищі середні значення показників особистісного благополуччя 

виявлено у прикордонників з вислугою 21-30 років та у психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів зі стажем роботи більше 30 років. Це свідчить 
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про те, що ці особи позитивно оцінюють власні сформовані особистісні якості, 

процес та результати прожитого життя, реалізовані цілі, вкладені зусилля, набуті 

досягнення, задоволені повсякденною та професійною (службовою) діяльністю, 

мають позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє, професійно 

затребувані та компетентні, мають авторитет серед колег, високо оцінюють 

результати власної професійної діяльності, найбільше задоволені реалізацією 

професійного потенціалу, майстерні в професії, керують професійним розвитком та 

мають високі професійні здобутки. Високі середні значення показників 

особистісного благополуччя виявлено також у психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів зі стажем роботи 6-10 років. Це свідчить про те, що ці особи 

знаходяться на такому етапі життя, коли набули достатнього досвіду для здійснення 

професійної діяльності, створили сім’ю, народили дітей, мають достатній рівень 

фізичного та психічного здоров’я для якісного життя. Вони формують цілі та 

досягають їх, мають перспективи на майбутнє, набули достатнього професійного 

досвіду для оцінки власного професійного зростання та досягнень порівняно з 

періодом первинної професіоналізації. 

Найнижчі середні значення показників особистісного благополуччя виявлено 

у прикордонників з вислугою 0-5 років та у психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів зі стажем роботи 0-5 років, що пов’язано з тим, що ці особи 

тільки почали самостійне доросле життя і не мають значних досягнень в 

особистісному та професійному житті, щоб високо оцінювати власну ефективність. 

Також це може бути пов’язано з недостатнім строком здійснення професійної 

діяльності для набуття професійного досвіду, професійної компетентності, 

авторитету серед колег, недостатнім професійним розвитком та досягненнями, з 

недостатнім досвідом самостійного виконання професійної діяльності та набуттям 

професійно важливих якостей. Низькі середні значення показників особистісного 

благополуччя виявлено також у психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів зі стажем роботи 21-30 років, що може бути пов’язано з переживанням 

кризи середнього віку, переосмисленням власного життя, зміною цінностей та 

потреб тощо.  
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У переважної більшості прикордонників, психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів виявлено особистісно-орієнтований тип благополуччя. У 

прикордонників виявлено значно більше осіб з професіонально-орієнтованим та 

кар’єрно-орієнтованим типами особистісного благополуччя, що свідчить про більшу 

орієнтацію прикордонників на набуття високого рівня професіоналізму та прагнення 

будувати кар’єру у прикордонному відомстві порівняно з психологами, соціальними 

працівниками та соціальними педагогами. Особистісне благополуччя 

прикордонників має статистично значущі відмінності у професійній компетентності 

та самореалізованості, професійному розвитку і досягненнях та загальному 

показнику особистісного благополуччя залежно від вислуги років, а особистісне 

благополуччя психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів – 

статистично значущі відмінності у переживанні особистісної гармонії, у 

професійній компетентності та самореалізованості, у професійному розвитку і 

досягненнях та у типі особистісного благополуччя залежно від стажу роботи. 

Професійна компетентність і самореалізованість, професійний розвиток і 

досягнення, загальний показник особистісного благополуччя прикордонників 

позитивно корелюють з вислугою років на рівні статистичної значущості, а 

професійна компетентність і самореалізованість психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів – зі стажем роботи на рівні високої статистичної значущості. 

 

 

5.4 Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя 

прикордонників з різним службовим статусом та психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів в залежності від наявності досвіду 

приватної практики 

 

В професійній сфері життєдіяльності особистісне благополуччя переживається 

в контексті можливостей здійснення професійної діяльності. І чим вищими та 

сприятливішими є ці можливості, тим різноманітнішим виявляється спектр 

переживань пов’язаних з оцінкою особистістю якості життя та внутрішнім станом 
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переживання цієї якості. Окрім того, специфіка професійної діяльності фахівців 

різних професійних спільнот також має вплив на життєдіяльність особистості. 

Соціальні, психологічні, професійні, організаційні та інші чинники професійної 

(службової) діяльності впливають на відчуття, почуття, переживання, стани 

особистості та визначають її оцінки якості власної життєдіяльності в цілому.  

Протягом останніх п’яти років українські прикордонники, підтримуючи 

високий темп виконання службово-оперативних завдань, безперервно здійснюють 

охорону державного кордону країни, в тому числі в умовах ведення бойових дій. 

Посилений службово-оперативний режим виконання професійних завдань 

персоналом ДПС України призводить до різних професійних ризиків та небезпек, 

але також створює значний вплив на його психічне здоров’я та особистісне 

благополуччя. Особистісне благополуччя прикордонників являється загальним 

показником оцінки їхнього внутрішнього задоволення власною життєдіяльністю та 

сприяє окресленню життєвої перспективи на основі забезпечення оптимального 

рівня фізичного комфорту, позитивного психологічного самопочуття, відкриття та 

розширення можливостей вираження незалежності, свободи, автономії, 

задоволеності особистісною, професійною, соціальною та іншими сферами 

життєдіяльності, навколишнім середовищем, сформованістю особистих переконань, 

що призводить до оцінки власного життя як якісного та повноцінного. Особистісне 

благополуччя персоналу ДПС України як оцінка якості їхнього особистого та 

професійного життя суттєво впливає на якість та ефективність професійної 

(службової) діяльності. 

Проблемам психологічного здоров’я та особистісного благополуччя 

військовослужбовців різних силових структур, в тому числі прикордонників, 

присвячено праці зарубіжних науковців: С. Гарретта [513], А. МакФарлейна, 

С. Ходсона, М. ван Хуффа, К. Девіса [594]. В Україні досліджень переживання 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України з різним службовим статусом 

не проводилося. 

З метою виявлення відмінностей у переживанні особистісного благополуччя 

прикордонниками та фахівців інших сфер професійної діяльності в залежності від 
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особливостей професійного досвіду, було проведено порівняльний аналіз 

переживання особистісного благополуччя прикордонників в залежності від різного 

службового статусу та психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів в 

залежності від досвіду приватної практики. Для порівняльного аналізу переживання 

особистісного благополуччя фахівцями різних професій, було обрано професії, які 

вирізняються за ознакою нормованості/ненормованості змісту та структури 

діяльності, а саме: сферу професійної (службової) діяльності прикордонників та 

сферу соціономічних професій. Нормованість і ненормованість являється базовим 

соціальним чинником, який за гіпотезою впливає на переживання благополуччя, і є 

опосередковуючою ланкою, що визначає загальну психологічну готовність 

особистості до виконання професійних (службових) обов’язків, рівень якого 

безпосередньо впливає на поточну ефективність професійної діяльності. Сфера 

професійної діяльності психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів 

відноситься до соціономічних професій, які за структурою діяльності є мінімально 

нормованими, на відміну від професійної (службової) діяльності прикордонників, 

що обумовлюється можливостями використання зброї, спецзасобів та інших джерел 

підвищеної небезпеки (військової та спеціальної техніки тощо), і значно підвищує 

ризики для життя і здоров’я, майна як самих військовослужбовців, так і інших осіб. 

Професійна діяльність психологів, соціальних працівників та соціальних 

педагогів орієнтована на вирішення соціально-психолого-педагогічних проблем 

розвитку та повноцінного функціонування усіх прошарків суспільства і 

здійснюється в системі взаємодій конкретної особистості із соціумом, а, отже, 

впливає на формування гуманістичних, моральних, розвивально-виховних, здорових 

відносин та стосунків людей в різних сферах особистісної життєдіяльності та 

професійної діяльності. Особистісне благополуччя психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів залежить від різноманіття можливостей 

здійснення професійної діяльності в різних напрямках, з різними типами клієнтів, 

від можливостей вибору психолого-педагогічних засобів надання допомоги, 

підтримку, супроводу тощо. Переживання ними особистісного благополуччя є 

бажаним, оскільки інтегрує стани психологічного задоволення, комфорту, 
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внутрішньої і зовнішньої гармонії, що в результаті відображається у відповідних 

ефектах: задоволеності умовами, процесом та результатами праці, 

міжособистісними відносинами в процесі праці, спілкуванням з колегами та 

керівниками, професійною компетентністю, самореалізованістю, досягненнями в 

професійній діяльності, почутті власної гідності та внутрішньої свободи, що 

визначають переживання-проживання особистісної та професійної здійсненності 

життя.  

З метою виявлення особливостей переживання особистісного благополуччя в 

залежності від специфіки здійснюваної професійної (службової) діяльності 

прикордонників (офіцерів і військовослужбовців старшинського та сержантського 

складу ДПС України) та психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів 

(з досвідом та без досвіду приватної професійної практики) використано методи: 

психодіагностичне тестування (з використанням скринінг-опитувальника 

особистісного благополуччя), порівняльний аналіз досліджуваних показників, 

інтерпретація емпіричних даних, узагальнення, методи математико-статистичних 

даних: розрахунки середнього арифметичного та стандартного відхилення,  

U-критерію Манна-Уітні, коефіцієнту кореляції Спірмена. 

В емпіричному дослідженні особистісного благополуччя прийняли участь: 

експериментальна група: 302 військовослужбовці-прикордонники, з них: 203 особи 

– слухачі курсів перекваліфікації, 99 осіб – офіцери – слухачі факультету підготовки 

керівних кадрів, віком від 23 до 55 років, з вислугою в ДПС України від 1 до 26 

років. У вибірці представлено респондентів з усіх регіональних управлінь ДПС 

України; контрольна група: 82 психологи, соціальні працівники та соціальні 

педагоги Київської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської та 

Хмельницької областей, з них: 65 жінок та 17 чоловіків, 34 особи, які мають досвід 

приватної професійної практики та 48 осіб, які не мають досвіду приватної 

професійної практики, віком 23-68 років, зі стажем роботи 1-49 років.  

Результати порівняльного аналізу особистісного благополуччя 

прикордонників та психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів в 

залежності від специфіки професійної діяльності представлено у таблиці 5.11 та 
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Додатку Е. За результатами тестування виявлено незначні відмінності у наступних 

показниках особистісного благополуччя прикордонників та психологів, соціальних 

працівників і соціальних педагогів в залежності від специфіки професійної 

діяльності: 

1) За показником особистісної здійсненності життя високий рівень виявлено: в 

контрольній групі: у 11 (32,35%) осіб з досвідом приватної практики та у 10 (20,83 

%) осіб без досвіду приватної практики, а в експериментальній групі: у 50 (50,51%) 

офіцерів-прикордонників та у 88 (43,35 %) прикордонників старшинського та 

сержантського складу. Середній з тенденцією до високого рівень особистісної 

здійсненності життя виявлено: в контрольній групі у 20 (58,83 %) осіб з досвідом 

приватної практики та 33 (68,75 %) осіб без досвіду приватної практики, а 

експериментальній групі: у 41 (41,41%) офіцера-прикордонника та у 86 (42,36 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу. Середній з тенденцією до 

низького рівень особистісної здійсненності життя виявлено: в контрольній групі:  

у 2 (5,88 %) осіб з досвідом приватної практики та 4 (8,33 %) осіб без досвіду 

приватної практики, в експериментальній групі: у 8 (8,08%) офіцерів-

прикордонників та у 29 (14,29 %) прикордонників старшинського та сержантського 

складу.  

В контрольній групі у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики та 1 (2,09 %) 

особи без досвіду приватної практики виявлено низький рівень особистісної 

здійсненності життя. Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної 

практики (Mсер1±m1=63,50±2,352, σ1=13,716) й осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=61,29±1,606, σ2=11,130) та в експериментальній групі у офіцерів-

прикордонників (Mсер3±m3=64,15±1,121, σ3=11,151) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=67,20±0,694, σ4=9,888) переважає середній з 

тенденцією до високого рівень особистісної здійсненності життя. В цілому середній 

показник особистісної здійсненності життя у осіб з досвідом приватної практики є 

незначно вищим та мінливішим, ніж у осіб без досвіду приватної практики. Це 

свідчить про те, що особи з досвідом приватної практики мають незначно вищий 
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рівень втілення особистісного проекту життя та реалізації професійного потенціалу 

для досягнення поставлених життєво важливих та соціально значущих цілей.
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Таблиця 5.11 

Результати дослідження особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній групах в залежності від 

специфіки професійної діяльності 

Показники 
Рівні

*
 

(типи) 

Контрольна група Експериментальна група 

Наявний досвід приватної 

практики (n=34) 

Відсутній досвід приватної 

практики (n=48) 
офіцери-прикордонники (n=99) 

прикордонники 

старшинського та 

сержантського складу (n=203) 

кількість, 

осіб 

частка, 

% 

(Mсер1±

m1) 
σ1

* кількість, 

осіб 

частк

а, % 

(Mсер2±

m2) 
σ2

 кількість

, осіб 

частка, 

% 

(Mсер3±

m3) 
σ3

 
кіль-

кість, 

осіб 

частка, 

% 

(Mсер4±

m4) 
σ4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Особистісна 

здійсненність 

життя 

в* 

св 

сн 

н 

11 

20 

2 

1 

32,35 

58,83 

5,88 

2,94 

63,50± 

2,352 
13,716 

10 

33 

4 

1 

20,83 

68,75 

8,33 

2,09 

61,29± 

1,606 
11,130 

50 

41 

8 

0 

50,51 

41,41 

8,08 

0 

64,15± 

1,121 
11,151 

88 

86 

29 

0 

43,35 

42,36 

14,29 

0 

67,20± 

0,694 
9,888 

Особистісна 

самоефектив-

ність 

в 

св 

сн 

н 

11 

21 

1 

1 

32,35 

61,77 

2,94 

2,94 

46,53± 

1,448 
8,443 

12 

31 

4 

1 

25,00 

64,58 

8,33 

2,09 

43,63± 

1,197 
8,294 

30 

58 

11 

0 

30,30 

58,59 

11,11 

0 

58,88± 

0,722 
7,183 

44 

143 

16 

0 

21,68 

70,44 

7,88 

0 

59,11± 

0,637 
9,071 

Особистісна 

гармонія 

в 

св 

сн 

н 

13 

15 

5 

1 

38,23 

44,12 

14,71 

2,94 

44,56± 

1,635 
9,532 

12 

27 

8 

1 

25,00 

56,25 

16,67 

2,08 

42,90± 

1,293 
8,961 

27 

55 

16 

1 

27,27 

55,56 

16,16 

1,01 

43,84± 

0,791 
7,874 

75 

99 

29 

0 

36,95 

48,77 

14,28 

0 

40,57± 

0,752 
10,715 

Професійна 

компетент-

ність та само-

реалізованість 

в 

св 

сн 

н 

11 

20 

2 

1 

32,35 

58,83 

5,88 

2,94 

59,56± 

1,792 
10,448 

11 

31 

2 

4 

22,92 

64,58 

4,17 

8,33 

55,35± 

2,052 
14,215 

20 

72 

7 

0 

20,20 

72,73 

7,07 

0 

45,67± 

0,729 
7,258 

43 

116 

31 

13 

21,18 

57,14 

15,27 

6,41 

41,79± 

0,730 
10,400 

Професійно-

організаційна 

мотивація 

в 

св 

сн 

н 

11 

21 

2 

0 

32,35 

61,77 

5,88 

0 

65,65± 

1,582 
9,227 

12 

32 

3 

1 

25,00 

66,67 

6,25 

2,08 

62,90± 

1,540 
10,672 

38 

58 

3 

0 

38,38 

58,59 

3,03 

0 

67,19± 

0,841 
8,366 

46 

150 

7 

0 

22,66 

73,89 

3,45 

0 

63,24± 

0,609 
8,675 

 

 3
5
4
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Продовження табл. 5.11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Професійний 

розвиток та 

досягнення 

в 

св 

сн 

н 

10 

20 

4 

0 

29,41 

58,82 

11,77 

0 

55,35± 

1,250 
7,286 

15 

22 

10 

1 

31,25 

45,83 

20,83 

2,09 

52,56± 

1,676 
11,614 

43 

51 

5 

0 

43,43 

51,52 

5,05 

0 

57,04± 

0,610 
6,071 

71 

94 

38 

0 

34,98 

46,30 

18,72 

0 

56,78± 

0,619 
8,821 

Загальний 

показник 

особистісного 

благополуччя 

в 

св 

сн 

н 

13 

20 

1 

0 

38,23 

58,83 

2,94 

0 

334,97± 

8,947 
52,170 

14 

29 

4 

1 

29,17 

60,42 

8,33 

2,08 

316,90± 

7,856 
54,428 

48 

50 

1 

0 

48,48 

50,51 

1,01 

0 

340,21± 

3,214 
31,983 

52 

144 

7 

0 

25,61 

70,94 

3,45 

0 

326,69± 

2,397 
34,159 

Тип  

благополуччя 

ОО
1 

ПО
2 

КО
3 

СО
4 

П+К
5 

О+С
6 

П+С
7
 

О+П
8
 

21 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

61,77 

14,71 

8,82 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

- - 

31 

8 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

64,58 

16,67 

8,33 

6,25 

4,17 

0 

0 

0 

- - 

66 

18 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

66,67 

18,18 

7,07 

8,08 

0 

0 

0 

0 

- - 

111 

46 

24 

16 

6 

0 

0 

0 

54,68 

22,66 

11,82 

7,88 

2,96 

0 

0 

0 

- - 

 

*в – високий рівень,  

св – середній рівень з тенденцією до високого,  

сн –середній рівень з тенденцією до низького,  

н – низький рівень. 

ОО
1
 – особистісно-орієнтований тип;  

ПО
2 
– професіонально-орієнтований тип;  

КО
3
– кар’єрно-орієнтований тип;  

СО
4
– соціально-орієнтований тип;  

П+К
5
– змішаний професіонально-кар'єрно-орієнтований тип;  

О+С
6
– змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип;  

П+С
7
– змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип;  

О+П
8
– змішаний особистісно- професіонально-орієнтований тип.

 

 
  

3
5
5
 

 



378 

В експериментальній групі у прикордонників старшинського та сержантського 

складу середній показник особистісної здійсненності життя є значно вищим 

порівняно з офіцерами-прикордонниками. Це свідчить про те, що прикордонники 

старшинського та сержантського складу вважають професійну діяльність основним 

місцем для їхньої здійсненності життя, що служба в прикордонному відомстві дає їм 

можливості для стабільного повноцінного перспективного і благополучного життя.  

2) За показником особистісної самоефективності високий рівень виявлено:  

в контрольній групі у 11 (32,35 %) осіб з досвідом приватної практики та у 12 (25,00 

%) осіб без досвіду приватної практики, а в експериментальній групі: у 30 (30,30%) 

офіцерів-прикордонників та у 44 (21,68 %) прикордонники старшинського та 

сержантського складу. В контрольній групі у 21 (61,77 %) особи з досвідом 

приватної практики та у 31 (64,58 %) особи без досвіду приватної практики і в 

експериментальній групі: у 58 (58,59 %) офіцерів-прикордонників та у 143 (70,44 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу виявлено середній з 

тенденцією до високого рівень особистісної самоефективності, а у 1 (2,94 %) особи з 

досвідом приватної практики та 4 (8,33 %) осіб без досвіду приватної практики в 

контрольній групі та у 11 (11,11 %) офіцерів-прикордонників та у 16 (7,88 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу в експериментальній групі 

– середній з тенденцією до низького рівень особистісної самоефективності. В 

контрольній групі у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики та 1 (2,09 %) 

особи без досвіду приватної практики виявлено низький рівень особистісної 

самоефективності. В експериментальній групі осіб з низьким рівнем особистісної 

самоефективності не виявлено. 

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=46,53±1,448, σ1=8,443) та осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=43,62±1,197, σ2=8,294) переважає середній з тенденцією до високого 

рівень особистісної самоефективності, а в експериментальній групі у офіцерів-

прикордонників (Mсер3±m3=58,88±0,722, σ3=7,183) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=59,11±0,637, σ4=9,071) переважає високий рівень 

цього показника. В цілому середній показник особистісної самоефективності у осіб з 
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досвідом приватної практики є незначно вищим та мінливішим, що може бути 

пов’язано з більшим досвідом здійснення професійної діяльності з різними 

категоріями клієнтів, широким спектром виконуваних професійних функцій, та як 

наслідок – вищими рівнями самоуправління та самоефективності, самооцінки, 

самоповаги, самовпевненості, ніж у осіб без досвіду приватної практики. 

Прикордонники старшинського та сержантського складу незначно вище оцінюють 

особистісну самоефективність порівняно з офіцерами-прикордонниками, що може 

бути пов’язано з високою самоповагою, самоефективністю, самооцінкою та 

самовпевненістю, внутрішньою узгодженістю професійного самоставлення, 

оскільки служба в прикордонному відомстві сприймається ними як особистісне 

досягнення. 

3) За показником особистісної гармонії високий рівень виявлено: в 

контрольній групі у 13 (38,23 %) осіб з досвідом приватної практики та у 12 (25,00 

%) осіб без досвіду приватної практики, а в експериментальній групі: у 27 (27,27 %) 

офіцерів-прикордонників та у 75 (36,95 %) прикордонників старшинського та 

сержантського складу. Середній з тенденцією до високого рівень особистісної 

гармонії виявлено в контрольній групі: у 15 (44,12 %) осіб з досвідом приватної 

практики та у 27 (56,25 %) осіб без досвіду приватної практики, в 

експериментальній групі: у 55 (55,56 %) офіцерів-прикордонників та у 99 (48,77 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу. Середній з тенденцією до 

низького рівень особистісної гармонії виявлено в контрольній групі: у 5 (14,71 %) 

осіб з досвідом приватної практики і у 8 (16,67 %) осіб без досвіду приватної 

практики, в експериментальній групі: у 16 (16,16 %) офіцерів-прикордонників та у 

29 (14,28 %) прикордонників старшинського та сержантського складу. В 

контрольній групі у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики та у 1 (2,08 %) 

особи без досвіду приватної практики та в експериментальній групі у 1 (1,01 %) 

офіцера-прикордонника виявлено низький рівень особистісної гармонії.  

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=44,56±1,635, σ1=9,532) й осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=42,0±1,293, σ2=8,961) та в експериментальній групі у офіцерів 
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прикордонників (Mсер3±m3=43,84±0,791, σ3=7,874) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=40,57±0,752, σ4=10,715) переважає середній з 

тенденцією до високого рівень особистісної гармонії. В цілому середній показник 

особистісної гармонії у осіб з досвідом приватної практики є вищим та мінливішим, 

що може бути пов’язано з більшою задоволеністю повсякденною діяльністю, в тому 

числі професійною, та досягненнями в роботі, більш оптимістичним сприйняттям 

майбутнього, більшою ініціативністю, переживанням піднесення, позитивності та 

незалежності в роботі порівняно з особами без досвіду приватної практики. 

Середній показник особистісної гармонії офіцерів-прикордонників є вищим та 

мінливішим порівняно з прикордонниками старшинського та сержантського складу. 

Це може бути пов’язано з більшою задоволеністю ними повсякденною діяльністю, в 

тому числі професійною, досягненнями в роботі та умовами праці, більшими 

можливостями інтеграції стилів життя та втілення в роботі своїх ідеалів і цінностей, 

більш оптимістичним сприйняттям майбутнього, більшою значущістю соціального 

оточення, переживанням піднесення, позитивності та незалежності в роботі 

порівняно з прикордонниками старшинського та сержантського складу. 

4) За показником професійної компетентності та самореалізованості високий 

рівень виявлено в контрольній групі: у 11 (32,35 %) осіб з досвідом приватної 

практики та у 11 (22,92 %) осіб без досвіду приватної практики, а в 

експериментальній групі: у 20 (20,20 %) офіцерів-прикордонників та у 43 (21,18 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу. Середній з тенденцією до 

високого рівень професійної компетентності та самореалізованості виявлено: в 

контрольній групі у  

20 (58,83 %) осіб з досвідом приватної практики та у 31 (64,58 %) особи без досвіду 

приватної практики, а експериментальній групі у 72 (72,73 %) офіцерів-

прикордонників та у 116 (57,14 %) прикордонників старшинського та сержантського 

складу; середній з тенденцією до низького рівень виявлено в контрольній групі у 2 

(5,88 %) осіб з досвідом приватної практики і у 2 (4,17 %) осіб без досвіду приватної 

практики, а експериментальній групі у 7 (7,07 %) офіцерів-прикордонників та  

у 31 (15,27 %) прикордонників старшинського та сержантського складу. В 
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контрольній групі у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики і у 4 (8,33 %) 

осіб без досвіду приватної практики та в експериментальній групі лише у 13 (6,41 

%) прикордонників старшинського та сержантського складу виявлено низький 

рівень професійної компетентності та самореалізованості. 

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=59,56±1,792, σ1=10,448) й у осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=55,35±2,052, σ2=14,215) та в експериментальній групі у офіцерів 

прикордонників (Mсер3±m3=45,67,±0,729, σ3=7,258) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=41,79±0,730, σ4=10,400) переважає середній з 

тенденцією до високого рівень професійної компетентності та самореалізованості.  

В цілому середній показник професійної компетентності та самореалізованості 

у осіб з досвідом приватної практики (порівняно з особами без цього досвіду) та 

офіцерів-прикордонників (порівняно з прикордонниками старшинського та 

сержантського складу) є вищим. Це може бути пов’язано з їхніми вищими рівнями 

задоволеності реалізацією професійного потенціалу, самоставлення, професійної 

затребуваності, компетентності й авторитету, поваги з боку інших людей, з вищою 

оцінкою результатів професійної діяльності й інтересу до роботи. 

5) За показником професійно-організаційної мотивації: в контрольній групі 

високий рівень виявлено у 11 (32,35 %) осіб з досвідом приватної практики та  

у 12 (25,00 %) осіб без досвіду приватної практики, середній рівень з тенденцією до 

високого – у 21 (61,77 %) особи з досвідом приватної практики та у 32 (66,67 %) осіб 

без досвіду приватної практики, середній рівень з тенденцією до низького –  

у 2 (5,88 %) осіб з досвідом приватної практики і у 3 (6,25 %) осіб без досвіду 

приватної практики. В експериментальній групі виявлено: високий рівень 

професійно-організаційної мотивації у 38 (38,38 %) офіцерів-прикордонників та  

у 46 (22,66 %) прикордонників старшинського та сержантського складу, середній з 

тенденцією до високого рівень – у 58 (58,59 %) офіцерів-прикордонників та  

у 150 (73,89 %) прикордонників старшинського та сержантського складу, середній з 

тенденцією до низького рівень – у 3 (3,03 %) офіцерів-прикордонників та у 7 (3,45 

%) прикордонників старшинського та сержантського складу. В контрольній групі  
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у 1 (2,08 %) особи без досвіду приватної практики виявлено низький рівень 

професійно-організаційної мотивації. У осіб з досвідом приватної практики та в 

експериментальній групі низький рівень професійно-організаційної мотивації не 

виявлено. 

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=65,65±1,582, σ1=9,227) й осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=62,90±1,540, σ2=10,672) та в експериментальній групі у офіцерів 

прикордонників (Mсер3±m3=67,19±0,841, σ3=8,366) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=63,24±0,609, σ4=8,675) переважає середній з 

тенденцією до високого рівень професійно-організаційної мотивації.  

В цілому середній показник професійно-організаційної мотивації у осіб з 

досвідом приватної практики є вищим за рахунок більшої спроможності керувати 

процесом та результатом життєдіяльності, вищим рівнем самодостатності, 

інноваційності та креативності в діяльності, більшому задоволенні потреб у 

винагороді, різноманітті, самовдосконаленні порівняно з особами без досвіду 

приватної практики, у яких цей показник є незначно мінливішим. У офіцерів 

прикордонників професійно-організаційна мотивація є вищою за рахунок вищих 

рівнів самодостатності, більшому задоволенні потреб у винагороді, умовах праці, 

структуруванні роботи та самовдосконаленні, вищих рівнів переживання комфорту, 

відчуття цілісності та «общинності» прикордонного відомства, більших 

можливостей досягнення успіху через подолання перешкод і вирішення складних 

професійних (службових) завдань порівняно з прикордонниками старшинського та 

сержантського складу. 

6) За показником професійного розвитку та досягнень виявлено: високий 

рівень: в контрольній групі у 10 (29,41 %) осіб з досвідом приватної практики та у 

15 (31,25 %) осіб без досвіду приватної практики, в експериментальній групі у 

43 (43,43 %) офіцерів-прикордонників та у 71 (34,98 %) прикордонника 

старшинського та сержантського складу; середній рівень з тенденцією до високого 

рівень: в контрольній групі у 20 (58,82 %) осіб з досвідом приватної практики та у 

22 (45,83 %) осіб без досвіду приватної практики, в експериментальній групі у 
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51 (51,52 %) офіцера-прикордонника та у 94 (46,30 %) прикордонників 

старшинського та сержантського складу; середній рівень з тенденцією до рівень: в 

контрольній групі у 4 (11,77 %) осіб з досвідом приватної практики і у 10 (20,83 %) 

осіб без досвіду приватної практики, в експериментальній групі у 5 (5,05 %) 

офіцерів-прикордонників та у 38 (18,72 %) прикордонників старшинського та 

сержантського складу; низький рівень: в контрольній групі у 1 (2,09 %) особи без 

досвіду приватної практики. У осіб з досвідом приватної практики та в 

експериментальній групі низький рівень професійного розвитку та досягнень не 

виявлено. 

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=55,35±1,250, σ1=7,286) й осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=52,56±1,676, σ2=11,614) та в експериментальній групі у офіцерів 

прикордонників (Mсер3±m3=57,04±0,610, σ3=6,071) і прикордонників старшинського 

та сержантського складу (Mсер4±m4=56,78±0,619, σ4=8,821) переважає середній з 

тенденцією до високого рівень професійного розвитку та досягнень. В цілому 

середній показник професійного розвитку та досягнень у осіб з досвідом приватної 

практики є вищим за рахунок вищих рівнів задоволеності рівнем професійного 

розвитку, компетентності, автономності та вищими досягненнями порівняно з 

особами без досвіду приватної практики. Середній показник професійного розвитку 

та досягнень офіцерів-прикордонників є вищим порівняно з прикордонниками 

старшинського та сержантського складу, що може бути пов’язано з вищими рівнями 

задоволеності рівнем професійного розвитку, компетентності, автономності та 

більшими досягненнями, вищим рівнем задоволеності потреб у взаємостосунках та 

у визнанні, вищими рівнями професійного самоприйняття, професійних цілей, 

ретроспективної, ситуативної та перспективної рефлексії. 

За загальним показником особистісного благополуччя: в контрольній групі: 

високий рівень виявлено у 13 (38,23 %) осіб з досвідом приватної практики та у 

14 (29,17 %) осіб без досвіду приватної практики, середній з тенденцією до високого 

– у 20 (58,83 %) осіб з досвідом приватної практики та у 29 (60,42 %) осіб без 

досвіду приватної практики, середній з тенденцією до низького – у 1 (2,94 %) особи 
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з досвідом приватної практики та у 4 (8,33 %) осіб без досвіду приватної практики, 

низький –  

у 1 (2,08 %) особи без досвіду приватної практики; в експериментальній групі: 

високий рівень виявлено у 48 (48,48 %) офіцерів-прикордонників та у 52 (25,61 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу, середній з тенденцією до 

високого – у 50 (50,51 %) офіцерів-прикордонників та у 144 (70,94 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу, середній з тенденцією до 

низького –  

у 1 (1,01 %) офіцера-прикордонника та у 7 (3,45 %) прикордонників старшинського 

та сержантського складу. У осіб з досвідом приватної практики та в 

експериментальній групі низький рівень цього показника не виявлено. 

Отже, в контрольній групі у осіб з досвідом приватної практики 

(Mсер1±m1=334,97±8,947, σ1=52,170) й осіб без досвіду приватної практики 

(Mсер2±m2=316,90±7,856, σ2=54,428) та в експериментальній групі у офіцерів 

прикордонників (Mсер3±m3=340,21±3,214, σ3=31,983) і прикордонників 

старшинського та сержантського складу (Mсер4±m4=326,69±2,397, σ4=34,159) 

переважає середній з тенденцією до високого рівень особистісного благополуччя. В 

цілому середній показник особистісного благополуччя осіб з досвідом приватної 

практики порівняно з особами без досвіду приватної практики та офіцерів-

прикордонників порівняно з прикордонників старшинського та сержантського 

складу є вищим за рахунок вищих значень усіх його показників. У психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів показники особистісної гармонії та 

професійної компетентності й самореалізованості є вищими порівняно з 

прикордонниками, а показники особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку і 

досягнень є нижчими.  

В контрольній групі у 21 (61,77 %) особи з досвідом приватної практики й  

у 31 (64,58 %) особи без досвіду приватної практики та в експериментальній групі  

у 66 (66,67 %) офіцерів-прикордонників та у 111 (54,68 %) прикордонників 

старшинського та сержантського складу виявлено особистісно-орієнтований тип 
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благополуччя, відповідно до якого благополуччя переживається в контексті 

особистісної здійсненності життя в різних сферах життєдіяльності. Професіонально-

орієнтований тип благополуччя виявлено: в контрольній групі у 5 (4,71 %) осіб з 

досвідом приватної практики і у 8 (16,67 %) осіб без досвіду приватної практики та в 

експериментальній групі у 18 (18,18 %) офіцерів-прикордонників та у 46 (22,66 %) 

прикордонників старшинського та сержантського складу, відповідно до якого 

благополуччя переживається як процес професійної самореалізації. Кар’єрно-

орієнтований тип благополуччя виявлено: в контрольній групі у 3 (8,82 %) осіб з 

досвідом приватної практики та у 4 (8,33 %) осіб без досвіду приватної практики 

виявлено благополуччя і в експериментальній групі у 7 (7,07 %) офіцерів-

прикордонників та у 24 (11,82 %) прикордонників старшинського та сержантського 

складу, відповідно до якого благополуччя переживається як результат успіхів в 

кар’єрі. Соціально-орієнтований тип благополуччя виявлено: в контрольній групі у 

1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики й у 3 (6,25 %) осіб без досвіду 

приватної практики та в експериментальній групі у 8 (8,08 %) офіцерів-

прикордонників і у 16 (7,88 %) прикордонників старшинського та сержантського 

складу, відповідно до якого благополуччя переживається в контексті соціальних 

взаємодій.  

В контрольній групі у 4 (11,77 %) осіб з досвідом приватної практики та  

у 2 (4,17 %) осіб без досвіду приватної практики виявлено змішані типи 

особистісного благополуччя: у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики та у 

2 (4,17 %) осіб без досвіду приватної практики – змішаний професіонально-

кар’єрно-орієнтований тип, у 1 (2,94 %) особи з досвідом приватної практики – 

змішаний особистісно-соціально-орієнтований тип, у 1 (2,94 %) особи з досвідом 

приватної практики – змішаний професіонально-соціально-орієнтований тип, у 1 

(2,94 %) особи з досвідом приватної практики – змішаний особистісно-

професіонально-орієнтований тип, а в експериментальній групі у 6 (2,96%) 

прикордонників старшинського та сержантського складу – змішаний 

професіонально-кар’єрно-орієнтований, які містять характеристики двох 
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відповідних типів благополуччя, що може бути пов’язано з їхнім прагненням 

реалізуватися в декількох сферах життєдіяльності. 

З метою виявлення відмінностей у досліджуваних показниках особистісного 

благополуччя в контрольній та експериментальній групах в залежності від 

специфіки професійної (службової) діяльності проведено розрахунки U-критерію 

Манна-Уітні, результати яких представлено у таблиці 5.12 та Додатку Е. 
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Таблиця 5.12 

Результати розрахунків U-критерію Манна-Уітні в контрольній та 

експериментальній групах в залежності від специфіки професійної діяльності 

Показники Контрольна група Експериментальна група 

U-критерій 
a,b

 p-рівень U-критерій 
a,с

 p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 730,00 0,038 8462,50 0,026 

Особистісна самоефективність 624,50 0,041 9142,50 0,201 

Особистісна гармонія 726,00 0,396 8372,00 0,018 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 
678,00 0,194 8056,00 0,005 

Професійно-організаційна 

мотивація 
694,00 0,250 7661,50 0,001 

Професійний розвиток та 

досягнення 
705,50 0,298 9865,50 0,797 

Загальний показник 

особистісного благополуччя 
653,00 0,125 7726,50 0,001 

Тип благополуччя 773,00 0,638 8770,00 0,043 
a. Критерій Манна-Уітні 

b. Групувальна змінна: наявність/відсутність досвіду приватної практики 

с. Групувальна змінна: наявність/відсутність офіцерського звання 

За результатами розрахунків в контрольній групі виявлено статистично 

значущі відмінності особистісної здійсненності життя (U=730,00, при p=0,038) та 

особистісної самоефективності (U=624,50, при p=0,041) в залежності від 

наявності/відсутності досвіду приватної професійної практики, свідчить про те, що 

досвід приватної практики дає більшу особистісну свободу психологам, соціальним 

працівникам та соціальним педагогам для самостійного забезпечення різних сфер 

життєдіяльності. Інші показники, тип та загальний показник особистісного 

благополуччя в контрольній групі не мають відмінностей в залежності від 

наявності/відсутності досвіду приватної професійної практики. В експериментальній 

групі виявлено статистично значущі відмінності особистісної здійсненності життя 

(U=8462,50, при p=0,026), особистісної гармонії (U=8372,00, при p=0,018), 

професійної компетентності та самореалізованості (U=8056,00, при p=0,005), 

професійно-організаційної мотивації (U=7661,50, при p=0,001), загального 

показника особистісного благополуччя (U=7726,50, при p=0,001) та типу 

благополуччя  

(U=8770,00, при p=0,043) в залежності від службового статусу (приналежності до 

офіцерського чи старшинського та сержантського складу). 
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З метою виявлення залежності показників особистісного благополуччя в 

контрольній та експериментальній групах від специфіки професійної діяльності 

проведено розрахунки коефіцієнту кореляції Спірмена. Результати кореляційного 

аналізу показників особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній 

групах в залежності від специфіки професійної діяльності представлено у 

таблиці 5.13 та Додатку Е. 

Таблиця 5.13 

Результати розрахунків коефіцієнту кореляції Спірмена в контрольній групі 

(залежності від наявності/відсутності досвіду приватної практики) та в 

експериментальній групі (залежності від приналежності до офіцерського чи 

старшинського та сержантського складу) 

Показники 

Контрольна група Експериментальна група 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs) 

p-рівень 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена (rs) 

p-рівень 

Особистісна здійсненність життя 0,297
* 

0,034 -0,129
* 

0,025 

Особистісна самоефективність 0,302
* 

0,046 -0,074 0,202 

Особистісна гармонія -0,114 0,310 0,136
* 

0,018 

Професійна компетентність та 

самореалізованість 

0,011 0,922 0,162
** 

0,005 

Професійно-організаційна мотивація -0,093 0,405 0,194
** 

0,001 

Професійний розвиток та досягнення 0,027 0,812 0,015 0,797 

Загальний показник особистісного 

благополуччя 

-0,013 0,911 0,188
** 

0,001 

Тип благополуччя -0,015 0,892 0,117
* 

0,043 
   *. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-стороння). 

   **. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-стороння). 

 

За результатами кореляційного аналізу виявлено: в контрольній групі – 

позитивний помірний кореляційний зв’язок особистісної здійсненності життя 

(rs=0,297, при p=0,034) та особистісної самоефективності (rs=0,302, при p=0,046) 

психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів з наявністю приватної 

практики на рівні статистичної значущості; в експериментальній групі – дуже 

слабкий кореляційний зв’язок професійно-організаційної мотивації (rs=0,194, при 

p=0,001) та загального показника особистісного благополуччя (rs=0,188, при 

p=0,001) зі службовим статусом на рівні високої статистичної значущості. 

За результатами дослідження у психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів з досвідом приватної професійної практики виявлено вищий 
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показник загального рівня особистісного благополуччя та його компонентів: 

особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, 

професійної компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації та професійного розвитку і досягнень, ніж у фахівців без досвіду 

приватної практики. Це може свідчити про те, що фахівці з досвідом приватної 

практики мають більші можливості для втілення особистісного проекту життя та 

реалізації професійного потенціалу для досягнення поставлених життєво важливих 

професійних та соціально значущих цілей, можуть працювати з різними категоріями 

клієнтів, мають ширший спектр виконуваних професійних функцій тощо. Окрім 

того, виявлено статистично значущий позитивний зв’язок особистісної 

здійсненності життя та особистісної самоефективності з досвідом приватної 

професійної практики. Це свідчить про те, що досвід приватної практики дає більшу 

особистісну свободу психологам, соціальним працівникам та соціальним педагогам 

для забезпечення різних сфер власної життєдіяльності, в тому числі професійної. 

Приватна практика значно розширює професійний досвід та компетенції психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів, а, отже, впливає і на рівень їхнього 

особистісного благополуччя в контексті особистісної здійсненності життя та 

особистісної самоефективності. 

За результатами дослідження у офіцерів-прикордонників виявлено вищий 

показник загального рівня особистісного благополуччя та його компонентів: 

особистісної гармонії, професійної компетентності та самореалізованості, 

професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку і досягнень 

порівняно з прикордонниками старшинського та сержантського складу. Показники 

особистісної здійсненності життя та особистісної самоефективності офіцерів-

прикордонників є нижчими порівняно з прикордонниками старшинського та 

сержантського складу, що пов’язано з низькими рівнями свободи, задоволеності 

взаєминами з колегами та керівництвом, переживанням емоційно негативних станів 

та недостатнім врахуванням інтересів при визначенні службових обов’язків та 

призначенні на посади. Професійно-організаційна мотивація та загальний показник 
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особистісного благополуччя прикордонників залежать від специфіки професійної 

діяльності на рівні статистичної значущості.  

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

Переживання особистісного благополуччя персоналом ДПС України 

обумовлюється соціально-психологічними, професійними чинниками діяльності та 

специфікою виконуваних професійних функцій. За результатами порівняльного 

аналізу гендерних особливостей особистісного благополуччя в групі 

прикордонників виявлено переважання середніх значень особистісної здійсненності 

життя, особистісної самоефективності, професійно-організаційної мотивації та 

загального показника особистісного благополуччя у чоловіків порівняно з жінками. 

Середнє значення особистісної гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості у жінок є вищим порівняно з чоловіками. Серед чоловіків та 

жінок виявлено переважну більшість осіб з особистісно-орієнтованим типом 

благополуччя. Серед чоловіків виявлено значно більше осіб з професіонально-

орієнтованим та кар’єрно-орієнтованим, а також осіб зі змішаним професіонально-

кар’єрно-орієнтованим типом особистісного благополуччя порівняно з жінками, 

серед яких не виявлено осіб зі змішаними типами. Показники особистісної гармонії, 

професійного розвитку й досягнень чоловіків та жінок-прикордонників мають 

відмінності.  

В групі психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів виявлено 

незначне переважання середніх значень особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та загального показника 

особистісного благополуччя у чоловіків порівняно з жінками. Середнє значення 

професійного розвитку та досягнень у жінок є незначно вищим порівняно з 

чоловіками. Особистісне благополуччя переважної більшості чоловіків та жінок є 

середнім з тенденцією до високого, проте, особистісне благополуччя чоловіків є 

вищим порівняно з жінками. Серед чоловіків та жінок виявлено переважну 



391 

 

більшість осіб з особистісно-орієнтованим типом благополуччя. Серед чоловіків 

виявлено значно більше осіб з професіонально-орієнтованим типом благополуччя та 

не виявлено осіб з кар’єрно-орієнтованим типом благополуччя порівняно з жінками, 

серед яких виявлено більше осіб зі змішаними типами особистісного благополуччя. 

За результатами порівняльного аналізу вікових особливостей особистісного 

благополуччя фахівців різних професійних спільнот виявлено, що переважна 

більшість психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та 

прикордонників мають середній з тенденцією до високого рівень особистісного 

благополуччя. Найвищі середні значення таких показників особистісного 

благополуччя як особистісна здійсненність життя, особистісна самоефективність та 

гармонія, професійна компетентність та самореалізованість, професійний розвиток 

та досягнення виявлено у психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів 

та прикордонників віком старше 50 років.  

У психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів та 

прикордонників віком 23-25 років та у осіб старше 50 років виявлено високе середнє 

значення професійно-організаційної мотивації, що пов’язано з наявністю у них 

високого професійного інтересу, обумовленого організаційними, соціальними та 

іншими характеристиками професії, з актуалізованими потребами в оцінці власної 

професійної придатності, з можливостями покращення життя інших людей 

(суспільною користю від участі у діяльності), з переживанням особистої 

відповідальності за успішну працю та готовністю до подолання можливих 

моральних, фізичних та інших труднощів, а також з потребами у матеріальному 

забезпеченні (заробітку), прагненні до престижу. Найнижчі середні значення 

показників особистісного благополуччя виявлено у психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів віком 41-50 років. Найнижчі середні значення 

показників особистісного благополуччя, окрім показників особистісної 

здійсненності життя та професійно-організаційної мотивації, виявлено у 

прикордонників віком 23-25 років, що пов’язано з нижчою оцінкою ними 

особистісної самоефективності та гармонії, рівня професійної компетентності та 

самореалізованості, професійного розвитку, результатів та досягнень порівняно з 
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іншими віковими групами. У прикордонників віком 36-40 років виявлено найнижчі 

значення показників особистісної здійсненності життя та професійного розвитку і 

досягнень, що пов’язано з переживанням ними кризи середнього віку та 

переосмисленням власного життя та його результатів.  

У переважної більшості психологів, соціальних працівників, соціальних 

педагогів та прикордонників виявлено особистісно-орієнтований тип благополуччя. 

У психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів віком 41-50 років та у 

прикордонників 23-25 років виявлено нижчі рівні особистісного благополуччя 

порівняно з іншими групами та найбільше осіб зі змішаними типами благополуччя. 

За результатами дослідження на рівні статистичної значущості виявлено, що 

професійна компетентність та самореалізованість психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів залежить від віку. 

Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя 

прикордонників та фахівців інших професійних спільнот в залежності від вислуги 

років (стажу роботи) показав, що найвищі середні значення показників 

особистісного благополуччя виявлено у прикордонників: з вислугою років 21-30 

років та у психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів зі стажем 

роботи більше 30 років. Ці особи позитивно оцінюють власні сформовані 

особистісні якості, процес та результати прожитого життя, реалізовані цілі, вкладені 

зусилля, набуті досягнення, задоволені повсякденною та професійною діяльністю. 

Вони мають позитивний настрій та оптимістично налаштовані на майбутнє, 

професійно затребувані та компетентні, мають авторитет серед колег, високо 

оцінюють результати власної професійної діяльності, найбільше задоволені 

реалізацією професійного потенціалу, майстерно володіють професією, керують 

професійним розвитком та мають високі професійні здобутки. Високі середні 

значення показників особистісного благополуччя виявлено також у всіх 

досліджуваних зі стажем роботи 6-10 років, які знаходяться на такому етапі життя, 

коли набули достатнього досвіду для здійснення професійної діяльності, створили 

сім’ю, народили дітей, мають достатній рівень фізичного та психічного здоров’я для 

якісного життя, формують цілі та досягають їх, мають перспективи на майбутнє, 
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набули достатнього професійного досвіду для оцінки власного професійного 

зростання та досягнень порівняно з періодом первинної професіоналізації. Найнижчі 

середні значення показників особистісного благополуччя виявлено у 

прикордонників з вислугою років 0-5 років та у психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів зі стажем роботи 0-5 років, які тільки почали самостійне 

доросле життя і не мають значних досягнень в особистісному та професійному 

житті, щоб дуже високо оцінювати власну ефективність. Найнижчі середні значення 

показників особистісного благополуччя виявлено також у психологів, соціальних 

працівників та соціальних педагогів зі стажем роботи 21-30 років, що може бути 

пов’язано з переживанням кризи середнього віку.  

У переважної більшості прикордонників, психологів, соціальних працівників 

та соціальних педагогів виявлено особистісно-орієнтований тип благополуччя. У 

прикордонників виявлено значно більше осіб з професіонально-орієнтованим та 

кар’єрно-орієнтованим типами особистісного благополуччя, що свідчить про більшу 

орієнтацію прикордонників на набуття високого рівня професіоналізму та прагнення 

будувати кар’єру у прикордонному відомстві порівняно з психологами, соціальними 

працівниками та соціальними педагогами. Особистісне благополуччя 

прикордонників має статистично значущі відмінності у професійній компетентності 

та самореалізованості, професійному розвитку і досягненнях та загальному 

показнику особистісного благополуччя залежно від вислуги років, а психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів – статистично значущі відмінності у 

особистісній гармонії, професійній компетентності та самореалізованості, 

професійному розвитку і досягненнях та типі особистісного благополуччя залежно 

від стажу роботи. Професійна компетентність і самореалізованість, професійний 

розвиток і досягнення, загальний показник особистісного благополуччя 

прикордонників позитивно корелюють з вислугою років на рівні статистичної 

значущості, а професійна компетентність і самореалізованість психологів, 

соціальних працівників та соціальних педагогів – зі стажем роботи на рівні високої 

статистичної значущості. 
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За результатами порівняльного аналізу особливостей особистісного 

благополуччя прикордонників з різним службовим статусом у офіцерів-

прикордонників виявлено вищий показник загального рівня особистісного 

благополуччя та його компонентів: особистісної гармонії, професійної 

компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та 

професійного розвитку і досягнень порівняно з прикордонниками старшинського та 

сержантського складу. Показники особистісної здійсненності життя та особистісної 

самоефективності офіцерів-прикордонників є нижчими порівняно з 

прикордонниками старшинського та сержантського складу, що пов’язано з 

низькими рівнями свободи, задоволеності взаєминами зі співробітниками та 

керівництвом, переживанням емоційно негативних станів та недостатнім 

врахуванням інтересів при визначенні трудових функцій та призначенні на посади. 

Виявлено, що загальний показник переживання особистісного благополуччя 

офіцерів і прикордонників старшинського та сержантського складу та їхня 

професійно-організаційна мотивація, мають позитивний кореляційний зв’язок зі 

службовим статусом на рівні статистичної значущості. 

За результатами порівняльного аналізу особливостей особистісного 

благополуччя психологів, соціальних працівників та соціальних педагогів в 

залежності від наявності досвіду приватної практики виявлено вищий показник 

загального рівня особистісного благополуччя та його компонентів: особистісної 

здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, професійної 

компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та 

професійного розвитку і досягнень, ніж у фахівців без досвіду приватної практики. 

Це може свідчити про те, що фахівці з досвідом приватної практики мають більші 

можливості для втілення особистісного проекту життя та реалізації професійного 

потенціалу для досягнення поставлених життєво важливих та соціально значущих 

цілей, можуть працювати з різними категоріями клієнтів, мають ширший спектр 

виконуваних професійних функцій тощо. Виявлено статистично значущий 

кореляційний зв’язок особистісної здійсненності життя та особистісної 

самоефективності від наявності досвіду приватної професійної практики. Це 



395 

 

свідчить про те, що досвід приватної практики дає більшу особистісну свободу 

психологам, соціальним працівникам та соціальним педагогам для самостійного 

забезпечення різних сфер власної життєдіяльності. Приватна практика значно 

розширює професійний досвід та компетенції психологів, соціальних працівників та 

соціальних педагогів, а, отже, впливає і на рівень їхнього особистісного 

благополуччя в контексті особистісної здійсненності життя та особистісної 

самоефективності. Тип професійної діяльності впливає на структуру переживання 

особистісного благополуччя фахівцями різних професійних спільнот: специфіка 

професійної (службової) діяльності визначає відмінності у переживаннях 

особистісної здійсненності життя (від службового статусу та наявності приватної 

практики), особистісної самоефективності (від віку та досвіду приватної практики), 

особистісної гармонії (від статі, віку, стажу, службового статусу), професійної 

компетентності й самореалізованості (від віку, стажу роботи (вислуги років) та 

службового статусу), професійно-організаційної мотивації (від віку та службового 

статусу), професійного розвитку та досягнень (від статі, віку та стажу роботи 

(вислуги років)), загального показника особистісного благополуччя (від стажу 

роботи та службового статусу) та типу благополуччя (від віку, стажу роботи та 

службового статусу). 
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РОЗДІЛ 6 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

 

6.1 Концептуальні положення психологічного забезпечення особистісного 

благополуччя 

 

Проблема розробки та реалізації програм психологічного забезпечення 

особистісного благополуччя є достатньо складною та мало дослідженою. Складність 

уніфікації показників особистісного благополуччя породжена багатоманіттям 

напрямків та теорій його дослідження обумовлюється також і багатоаспектністю 

змісту та структури різних видів професійної діяльності. У вітчизняній психології 

інтерес до вивчення психологічного благополуччя особистості є достатньо високим, 

проте, напрацювання сучасних українських вчених щодо розробки заходів 

психологічного забезпечення особистісного благополуччя в професійній діяльності 

зустрічаються украй рідко. Тому, проблема психологічного забезпечення 

особистісного благополуччя потребує комплексного підходу щодо розробки та 

реалізації програм його психологічної підтримки. Сучасні наукові доробки 

зарубіжних вчених стосовно психологічної підтримки особистісного благополуччя 

базуються на психотерапевтичному втручанні, орієнтованому на:  

терапію благополуччя – підвищення рівня психологічного благополуччя 

особистості за показниками багатовимірної моделі психологічного благополуччя 

К. Ріфф [629] з використанням методів когнітивно-поведінкової психотерапії 

(Ф. Коскі, Г. Фава, Ч. Руїні) [473; 501; 502]; 

психологічну інтервенцію, спрямовану на запобігання розладам психічного 

або фізичного здоров'я (де оцінка благополуччя особистості є індикатором для 

оцінки ефективності лікування): терапію благополуччя з метою запобігання депресії 

(К. Руіні та ін.) [501; 623]; міжособистісну та когнітивно-поведінкову терапію 

психічного здоров'я, спрямовану на підвищення психічної стійкості на робочому 

місці (П. Міллеар та ін.) [600]; терапію сприяння підвищенню стійкості у дорослих 
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до проблем, які виникають у життєвому та професійному середовищі (П. Ліоссіс та 

ін.) [576]; терапію емоційного виявлення та проживання психологічної травми 

(С. Хеменовер та ін.) [535]; терапію ретроспективно-проактивного перегляду 

досвіду життя (А. Аркофф та ін.) [443];  

медитаційні заходи, спрямовані на вдосконалення стратегій саморегуляції та 

посилення евдемоністичного благополуччя (Т. Джейкобс, Б. Сахдра та ін.) [548; 

633];  

екологічну терапію, спрямовану на посилення переживання благополуччя 

методом терапевтичного відпочинку, що включає заходи, спрямовані не тільки на 

психологічну допомогу особистості, а й заходи, спрямовані на зміну соціального та 

фізичного середовища (процвітання через дозвілля та відпочинок) (Л. Андерсон та 

Л. Хейн) [439]. 

Теоретичною основою розробки заходів психологічного забезпечення 

особистісного благополуччя стали фундаментальні положення гуманістичної, 

екзистенціальної, аналітичної та генетичної психології: 

1) теорія самоактуалізації особистості А. Маслоу, відповідно до якої 

особистість володіє потенціалом внутрішнього розвитку та самовдосконалення, вона 

має потребу максимально розвинути свої здібності, розгорнути закладений 

природою потенціал, і в процесі самоактуалізації стати саме такою, якою вона може 

бути, досягнути вершини своїх можливостей в контексті позитивних аспектів 

особистісного життя [592]; 

2) теорія індивідуації К.-Г. Юнга, відповідно до якої особистість має вроджене 

прагнення до цілісності та тенденцію до індивідуації та саморозвитку, а досягнення 

гармонійного стану можливе через індивідуацію – становлення єдиного, цілого, 

унікального індивіда, здатного до самореалізації [426];  

3) теорія пошуку сенсу життя В. Франкла, відповідно до якої особистість має 

вроджене прагнення (вроджену мотиваційну тенденцію) до пошуку сенсу життя і 

можливостей його реалізувати [379];  

4) теорія особистості Р. Мейя, яка визначає унікальність особистості, її 

вільний вибір і усвідомлений цільовий аспект поведінки [256]; 
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5) теорія психічного здоров’я М. Ягоди, відповідно до якої психічно здорова 

особистість має позитивну установка стосовно власної особистості, виробляє 

власний індивідуальний стиль розвитку та самореалізації, здатна до відновлення 

власних звичних моделей життя після змін під впливом стресу, самодостатня і 

незалежна від зовнішніх впливів, адекватно сприймає реальність, адекватна, 

компетентна і ефективна у стосунках у соціальному середовищі й у 

міжособистісних стосунках, а також у вирішенні ситуаційних вимог навколишнього 

світу [549]; 

6) теорія особистісного розвитку Е. Еріксона, відповідно до якої розвиток 

особистості відбувається через проходження через послідовні етапи життя в 

контексті її узгодження із самою собою через проживання досвіду відносин 

особистості та суспільства як відносин співробітництва та набуття психосоціальної 

ідентичності [423]; 

7) теорія зрілості особистості Г. Олпорта, відповідно до якої пропріотивне 

функціонування особистості з мотивацією до саморозвитку через досягнення 

важливих перспективних цілей характеризує її зрілість: широке «Я», здатність 

встановлювати теплі стосунки з оточуючими, самоприйняття і емоційну стійкість, 

реалістичне сприйняття, орієнтацію на вирішення проблем, здатність до 

самопізнання і почуття гумору, цілісну життєву філософію з чіткими ціннісними 

орієнтаціями, диференційованим релігійним почуттям і совістю [266];  

8) теорія повноцінного функціонування особистості К. Роджерса, відповідно 

до якої рушійною силою функціонування особистості є тенденція до 

самоактуалізації – її потреби реалізувати власні природні потенційні можливості в 

контексті власної свободи самовизначення, відповідальності, позитивного ставлення 

до самої себе та з боку інших осіб. Повноцінно і позитивно функціонуюча 

особистість володіє оптимальною психологічною пристосованістю, оптимальною 

психологічною зрілістю, самовизначеною та відкритою досвіду [312]; 

9) генетична теорія особистості С. Максименка, відповідно до якої особистість 

розглядається як унікальна цілісність, яка саморозвивається, саморегулюється і є 

носієм довічного вселюдського духу [233]. Всезагальною енергетичною силою 
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життя та розвитку особистості, її базальною основою є її нужда, яка являє собою 

суперечливу єдність біологічного та соціального, на основі якої розвиваються 

предметні потреби [236]. 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя базується на системно-

холістичному підході, відповідно до якого особистісне благополуччя розглядається 

як складний феномен, взаємозв’язок елементів якого у взаємовідносинах з 

оточуючими людьми та сферами життєдіяльності зумовлює його цілісні властивості, 

і ґрунтується на положенні, що особистість переживає власне благополуччя, 

оцінюючи як якість життя в різних сферах життєдіяльності, так і власний 

внутрішній стан переживання цієї якості. Психологічна підтримка особистісного 

благополуччя ґрунтується на положенні, відповідно до якого особистість володіє 

потужною здатністю до самозахисту, саморозвитку та самоуправління, закладену в 

ній позитивну тенденцію до зростання та/або до самоактуалізації [246] в різних 

сферах її життєдіяльності. Окрім того, психологічна підтримка особистісного 

благополуччя опирається на положення позитивної психології та концепції розвитку 

й процвітання М. Селігмана, М.Чіксентміхайї та ін. [616; 619; 645]: особистість 

прагне до зростання, здійсненності і щастя, а не до уникання чи подолання 

страждання та тривоги; позитивні властивості особистості істотно впливають на неї 

та її життя; ефективні терапевтичні відносини можуть бути сформовані через 

обговорення та прояв позитивних ресурсів, а не лише ретельний тривалий аналіз та 

зміну слабких місць та дефіцитів (Т. Рашид, М. Селігман) [615; 616]; систематичне 

посилення особистістю своїх позитивних ресурсів, позитивних відносин та 

внутрішньо вмотивованих досягнень сприяє переживанню нею особистісного 

благополуччя та процвітання. Інтеграція сильних сторін усередині складного та 

часто негативно-перекрученого наративу може ресоціалізувати особистість, 

розкриваючи її спотворене мислення та/або відновлюючи її проблемні відносини та 

навчаючи користуватися сильними сторонами, навичками та вміннями при 

подоланні проблем (T. Рашид) [615]. 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя в контексті позитивної 

психології передбачає фактичне втручання психолога-консультанта для підтримки 
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благополуччя, що забезпечує правильне розуміння процесів розвитку 

цілеспрямованого та змістовного життя в різних сферах (М. Слейд) [653] в контексті 

науково вимірюваних і керованих компонентів: позитивних емоцій, взаємодії, 

стосунків, сенсу і досягнень [645]. Йдеться про цінні суб'єктивні переживання 

особистості: благополуччя, задоволення та насолоду (у минулому); надію та 

оптимізм (на майбутнє); «життєвості» (існування-проживання) і автентичного щастя 

(в теперішньому часі). На індивідуальному рівні скеровуються та розвиваються 

позитивні індивідуальні риси: здатність до любові та покликання, мужність, 

міжособистісні навички, естетична чуттєвість, наполегливість, прощення, 

оригінальність, осмислювання майбутнього, духовність, талант і мудрість. А на 

груповому рівні розвиваються громадянські чесноти, які сприяють кращому життю 

у суспільстві: відповідальність, вихованість, альтруїзм, громадянськість, помірність, 

толерантність та робоча етика [640; 641]. 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя здійснюється відповідно 

до виявлених структурних компонентів особистісного благополуччя. Її основними 

напрямами є:  

1) психологічна допомога у напрямку досягнення особистісної здійсненності 

життя: здатності конструктивно взаємодіяти із зовнішнім світом, рішуче і 

відповідально ним керувати, готовності приймати активну участь у власному житті 

та вибудовувати його, розвитку відповідальності, автентичності поведінки та 

почуття обов’язку, емоційного сприйняття та гармонійності ставлення до себе та 

світу, переживанні свободи як здатності вільного вибору, розвитку здатності 

емоційно відчувати цінності світу, вибудовувати внутрішнє ставлення до 

пережитого, виявляти і проживати суб’єктивні цінності, розвитку здатності 

формувати уявлення про себе як про сильну особистість, яка спроможна вільно 

вибудовувати власне життя відповідно до власних цілей і розуміння його сенсу, 

задоволеності взаєминами з іншими людьми, позитивного сприйняття минулого 

досвіду та життя в цілому, орієнтацій на майбутнє, переживань емоційно 

позитивних станів, формування потреби у цікавій та стабільній роботі; 
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2) психологічна допомога у напрямку розвитку особистісної 

самоефективності: самоефективності, самоуправління, самооцінки особистісного 

зростання, самоповаги, самовпевненості, самоприв’язаності, внутрішньої 

узгодженості професійного самоставлення, задоволення потреби в досягненнях та 

розвитку навичок управління іншими людьми; 

3) психологічна допомога у напрямку досягнення особистісної гармонії: 

задоволеності повсякденною діяльністю, підтримки фізичного та психічного 

здоров’я, значущості соціального оточення, позитивного настрою та оптимістичного 

сприйняття майбутнього, подолання психоемоційної симптоматики, розвитку 

навичок переживання стану піднесення, розуміння позитивного впливу роботи та 

незалежності, задоволеності досягненнями на роботі та умовами праці, розвитку 

кар’єрної орієнтації на можливість втілювати в роботі свої ідеали і цінності, 

розвитку навичок збереження гармонії між особистим життям і кар’єрою та навичок 

ініціативності; 

4) психологічна допомога у напрямку розвитку професійної компетентності та 

самореалізованості: задоволеності реалізацією професійного потенціалу, 

переживань стосовно професійної затребуваності, самоставлення, професійної 

компетентності, набуття професійного авторитету, переживання приналежності до 

професійної спільноти, оцінки результатів професійної діяльності, інтеграції зусиль 

для виконання задач, задоволеності взаєминами з керівництвом, формування 

інтересу до роботи та узгодженості особистісних інтересів та трудових функцій в 

процесі здійснення діяльності, розвитку навичок командної роботи; 

5) психологічна допомога у напрямку розвитку професійно-організаційної 

мотивації: розвитку впевненості у спроможності керувати власним життям, вільно 

приймати та реалізовувати життєво важливі рішення; формування процесу та 

результату життєдіяльності як життєвих орієнтацій; розвитку самодостатності, 

навичок співпраці, обов’язковості, інноваційності, позитивної мотивації, 

переживання комфорту та задоволеності потребами у винагороді, креативності, 

різноманітті та самовдосконаленні, в структуруванні роботи та в умовах праці; 

розвитку кар’єрної орієнтації на виконання більш важкої та складної роботи в різних 
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умовах діяльності, розвитку сприйняття організації (підприємства, установи), де 

безпосередньо здійснюється діяльність, як цілісної організації, орієнтованої на 

«общинні» стосунки та відносини; 

6) психологічна допомога у напрямку сприяння професійному розвитку та 

досягненням: розвитку професійного самоприйняття, задоволеності рівнем 

компетентності та професійними досягненнями, професійного розвитку, 

формування позитивних відносин в колективі, формування професійних цілей, 

розвитку автономності, ретроспективної, ситуативної та перспективної рефлексії, 

задоволеності потреб у взаємостосунках та у визнанні. 

Основними принципами психологічного забезпечення особистісного 

благополуччя окреслено наступні принципи:  

1) принцип науковості передбачає глибоке пізнання суб’єктивної та 

об’єктивної реальності особистісного благополуччя, впливу суб’єктивних та 

об’єктивних чинників на його зміни, чітке визначення мети і завдань психологічного 

аналізу негативних переживань та емоцій, застосування наукової методики й 

організації психологічних досліджень; 

2) принцип комплексності передбачає всебічне дослідження особистісного 

благополуччя, комплексну оцінку його параметрів, зміни переживань у просторі й 

часі, вимірювання за кількісними і якісними ознаками та вихідними (або 

результативними) показниками процесу надання психологічної підтримки; 

3) принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність 

систематичного проведення психологічних досліджень особистісного благополуччя 

на основі високої їх організації та планування; 

4) принцип достовірності (об’єктивності, точності) передбачає, що 

психологічний аналіз особистісного благополуччя повинен базуватися на 

достовірній, перевіреній інформації, що реально відображає об’єктивну дійсність, а 

його висновки мають обґрунтовуватися точними розрахунками; 

5) принцип зрозумілості та адекватності інтерпретації первинних даних 

досягається через обов’язкове пояснення отриманих результатів дослідження 

(розрахунків) у вигляді відповідних висновків, коментарів, інтерпретацій тощо; 
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6) принцип оперативності передбачає моніторинг стану та вчасне виявлення 

особливостей переживання особистісного благополуччя та швидку реалізацію 

методики надання психологічної підтримки з врахуванням матеріальних, 

фінансових, управлінських та інших можливостей організацій (підприємств, 

установ); 

7) принцип дієвості передбачає підбір оптимальних заходів психологічної 

підтримки особистісного благополуччя, які активно впливатимуть на процес та 

результат цього переживання із залученням до цього процесу усіх можливостей 

організацій (підприємств, установ); 

8) принцип ефективності передбачає, що витрати на проведення 

психологічних досліджень особистісного благополуччя та впровадження заходів 

щодо його психологічної підтримки повинні бути найменшими та доцільними. 

Окрім того, ефективність впровадження цих заходів визначається зростанням 

показників якості в різних сферах життєдіяльності, розширення можливостей для 

самореалізації, зростання продуктивності, ефективності та якості праці тощо. 

Дотримання зазначених принципів є необхідною умовою впровадження заходів 

психологічної підтримки переживання особистісного благополуччя в професійній 

сфері життєдіяльності. Психологічна підтримка особистісного може бути 

представлена у контексті напрямків, заходів та методів (рисунок 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи: 

 

 психодіагностичні; 

 консультативно-

корекційні; 

 розвивально-

формувальні 

Компоненти психологічної підтримки особистісного благополуччя  

Напрями: 

 досягнення особистісної 

здійсненності життя; 

 розвиток особистісної 

самоефективності; 

 досягнення особистісної 

гармонії; 

 розвиток професійної 

компетентності та 

самореалізованості; 

 розвиток професійно-

організаційної мотивації; 

 сприяння професійному 

розвитку та досягненням 

Методи: 

 

 опитування; 

 тестування; 

 психологічні 

консультації; 

 тренінги; 

 психологічні 

вправи та завдання; 

 моделювання 

ситуацій та дій; 

 методи релаксації 

та медитації 
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Рис. 6.1. Компоненти психологічної підтримки особистісного благополуччя  

Отже, теоретичною основою заходів психологічного забезпечення 

особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності є фундаментальні 

положення гуманістичної, екзистенціальної, аналітичної, генетичної, позитивної 

психології та концепції розвитку й процвітання. Вона базується на системно-

холістичному підході, відповідно до якого особистісне благополуччя розглядається 

як складний феномен, взаємозв’язок елементів якого у взаємовідносинах з 

оточуючими людьми та середовищем здійснення професійної діяльності зумовлює 

його цілісні властивості, і передбачає фактичне втручання психолога-консультанта з 

метою активізації уваги на усвідомленні власного особистісного благополуччя, що 

забезпечує правильне розуміння процесів розвитку цілеспрямованого та змістовного 

життя в різних сферах життєдіяльності в контексті позитивних емоцій, взаємодії, 

стосунків, сенсу і досягнень. Психологічне забезпечення особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності являється комплексом 

психодіагностичних, консультативно-корекційних та розвивально-формувальних 

заходів, спрямованих на досягнення особистісної здійсненності життя та 

особистісної гармонії, розвиток особистісної самоефективності, професійної 

компетентності, самореалізованості та професійно-організаційної мотивації, а також 

на професійний розвиток та досягнення. Психологічна підтримка особистісного 

благополуччя ґрунтується на положенні, відповідно до якого особистість володіє 

потужною здатністю до самозахисту, саморозвитку та самоуправління, закладену в 

ній позитивну тенденцію до зростання та/або до самоактуалізації в особистісній 

сфері та в сфері професійної діяльності. 

 

 

6.2 Психологічна діагностика та консультування стосовно переживання 

особистісного благополуччя 
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Проблемам психологічної діагностики різних аспектів благополуччя 

особистості присвячено праці Р. Березовської [30], Т. Данильченко [125], Н. Каргіної 

[179], Ю. Черняєвої [396] та ін. З метою психологічної діагностики рівних аспектів 

особистісного благополуччя (суб’єктивного, професійного та соціального 

благополуччя, якості життя та задоволеності життям) використовуються: 

адаптований і валідизований російською мовою варіант англомовної методики The 

scales of psychological well-being, розроблений К. Ріфф – опитувальник «Шкали 

психологічного благополуччя» К. Ріфф, представлений у двох редакціях – 

П. Фесенка і Т. Шевеленковой [414] та Л. Пергаменщика і Н. Лепешинського [285], 

україномовний варіант цього опитувальника адаптовано С. Карскановою [182], 

шкала суб’єктивного благополуччя Г. Перуе-Баду в адаптації М. Соколової [339]; 

методика оцінки професійного благополуччя К. Рут [318]; питальник «Суб’єктивне 

соціальне благополуччя» Т. Данильченко [128], шкала задоволеності життям 

Е. Дінера та шкала суб’єктивної оцінки щастя C. Любомірські в адаптації Є. Осіна та 

Д. Леонтьєва [271]; шкала загальної каузальної орієнтації Е. Десі и Р. Райана в 

адаптації О. Дергачевої [131]; шкала суб’єктивної оцінки задоволеності життям 

[223], шкала задоволеності життям Н. Лебедєвої [133], опитувальник для оцінки 

якості життя в модифікації Н. Водопьянової [294], опитувальник оцінки якості 

життя SF-36 в адаптації О. Садальської та С. Єніколопова [320], опитувальник 

якості життя та задоволеності в адаптації О. Рассказової [307] тощо. Велика 

кількість психодіагностичного інструментарію виявлення різних аспектів 

особистісного благополуччя ускладнює вивчення цього феномену і обумовлює 

необхідність розробки опитувальників для експрес-діагностики особистісного 

благополуччя.  

Питання впровадження та реалізації програм психологічного консультування 

висвітлено переважно в працях зарубіжних вчених: М. Лейссен (особливості 

проведення психологічного консультування з питань благополуччя через пошук та 

розкриття екзистенційних аспектів здійсненності життя) [573]; Дж. Мадьяр-Мойє, 

Р. Оуенса і К. Конолі (підходи та процедури психологічного консультування з 

проблем благополуччя з позиції позитивної психології) [590], Л. Хамілл 

https://stud.com.ua/37647/psihologiya/diagnostika_psihologichnogo_blagopoluchchya#srcannot_1
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(консультативна програма усвідомлення, еволюції, вимірювання, поліпшення 

тотального особистісного благополуччя та окреслення перспектив на майбутнє) 

[525], Х. Тхіел (особливості психологічного консультування з питань благополуччя 

на робочому місці) [663], Я. Павлоцької (особливості надання психологічної 

допомоги при різних типах благополуччя) [279]. 

Не зважаючи на різноманіття теоретико-методологічних підходів щодо 

дослідження особистісного благополуччя, його психологічна діагностика 

проводиться на основі інструментарію зарубіжних науковців, адаптованого 

переважно російською мовою, а технологія психологічного консультування з 

проблем переживання особистісного благополуччя описується переважно в 

контексті консультування з питань збереження психологічного та психічного 

здоров’я [268; 341]. Відсутність комплексних психодіагностичних методик та 

прикладних методик і програм психологічного супроводу, підтримки, допомоги, а 

також методичних рекомендацій щодо впливу на різні аспекти особистісного 

благополуччя вимагає розробки психодіагностичного інструментарію та програми 

психологічного консультування стосовно переживання особистісного благополуччя 

в професійній сфері життєдіяльності. 

З метою психологічної діагностики та виявлення особливостей особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності було розроблено скринінг-

опитувальник. Концептуальною основою скринінг-опитувальника стала структурна 

модель особистісного благополуччя, виявлена за результатами факторного аналізу, 

та розроблена на її основі типологія особистісного благополуччя (Додаток Д). 

Скринінг-опитувальник особистісного благополуччя призначений для експрес-

діагностики рівнів та індивідуально-типологічних особливостей особистісного 

благополуччя. При його побудові як психодіагностичного інструментарію стосовно 

якісних показників за параметрами особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності, особистісної гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

та досягнень було введено умовну кількісно-оцінну шкалу, що дозволяє перевести 

якісний стан переживання, емоцій, задоволення тощо в кількісний показник (бали). 
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При інтерпретації було здійснено зворотну процедуру: отримані кількісні показники 

за цими ж параметрами було переведено в якісний опис стану за факторною 

моделлю (по кожному конкретному фактору та відповідним їм показникам). У 

скринінг-опитувальнику для типологізації особистісного благополуччя 

використовувалася номінативна шкала, отримана за допомогою багатомірного 

шкалювання методом індивідуальних відмінностей та представлена у матриці 

індивідуально-типологічних відмінностей особистісного благополуччя у таблиці 

4.23, а для визначення рівнів особистісного благополуччя використовувалася 

однополюсна порядкова 7-бальна шкала відповідно до якої особистісне 

благополуччя оцінювалося від 0 до 6 балів й інтерпретувалося за рівнями. 

Скринінг-опитувальник складається з 73 тверджень стосовно переживань, 

відчувань, думок, установок, позицій тощо, які досліджуваним потрібно оцінити за 

наступною схемою: якщо їхні переживання, відчування, думки, установки, позиції 

відповідають твердженням, зазначеним у тесті опитувальника, необхідно означити 

відповідно цифри від 1 до 6, де 1 – мінімальний ступінь переживання (думки, 

відчування, переконання тощо), а 6 – максимальний ступінь. Твердження скринінг-

опитувальника особистісного благополуччя розроблялися таким чином, щоб 

уникнути оцінювання виборів досліджуваних як правильних чи неправильних. За 

результатами тестування визначалися рівні переживання особистісного 

благополуччя (високий, середній з тенденцією до високого, середній з тенденцією 

до низького та низький) за шкалами особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності, особистісної гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

та досягнень. Загальний показник особистісного благополуччя розраховувався як 

сума усіх означених досліджуваними балів.  

З метою виявлення рівнів переживання особистісного благополуччя у 

контексті його складових використовувалася наступна таблиця розподілу пунктів 

скринінг-опитувальника: низький рівень переживання особистісного благополуччя 

відповідає відповідям від нуля до двох балів у твердженнях; середній з тенденцією 

до низького рівень переживання особистісного благополуччя відповідає відповідям 
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з трьома балами у твердженнях; середній з тенденцією до високого рівень 

переживання особистісного благополуччя відповідає відповідям з чотирьома балами 

у твердженнях; високий рівень переживання особистісного благополуччя відповідає 

відповідям від п’яти та шести балів у твердженнях. Загальний показник 

особистісного благополуччя як сума усіх отриманих балів за всіма твердженнями 

опитувальника, характеризується високим (діапазон 350-438 балів), середнім з 

тенденцією до високого (діапазон 261-349 балів), середнім з тенденцією до низького 

(діапазон 147-260 балів) та низьким (діапазон 0-146 балів) рівнями. Характеристика 

та ключ для розрахунків рівнів переживання особистісного благополуччя 

представлено Додатку Д. Для виявлення типологічних особливостей особистісного 

благополуччя використовується таблиця Д.2 Додатку Д, в якій визначалася кількість 

співпадання рівнів відповідей з відповідними типами особистісного благополуччя. 

Тип особистісного благополуччя визначався за результатами підрахунків загальної 

кількості співпадання відповідей досліджуваних з ключем, представленим у 

таблиці Д.2, Додатку Д. Характеристика рівнів та типів особистісного благополуччя 

представлена у Додатку Д.  

З метою апробації скринінг-опитувальника особистісного благополуччя було 

проведено опитування 47 прикордонників, з них 27 осіб – слухачі факультету 

підготовки керівних кадрів, здобувачі вищої освіти на другому магістерському рівні 

освітнього ступеня магістра та оперативно-тактичного рівня вищої військової 

спеціальної освіти, а також 20 осіб – слухачі центру підготовки офіцерського складу 

курсів з підготовки офіцерів, які плануються до вибуття в зону проведення бойових 

дій. Результати тестування представлено у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1  

Результати апробації скринінг-опитувальника особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України 

№

 

з/

п 

Показники (рівні) 

Слухачі факуль-
тету підготовки 
керівних кадрів 

Слухачі центру 
підготовки офі-

церського складу 
Всього 

кількість, 

осіб 

частка, 

% 

кількість, 

осіб 

частка, 

% 

кількість, 

осіб 

частка, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

особистісна здійсненність життя: 
- високий; 
- середній з тенденцією до високого; 
- середній з тенденцією до низького; 
- низький 

 
17 
10 
0 
0 

 
62,96 
37,04 

0 
0 

 
10 
9 
1 
0 

 
50,00 
45,00 
5,00 

0 

 
27 
19 
1 
0 

 
57,45 
40,43 
2,12 

0 

2 

особистісна самоефективність: 
- високий; 
- середній з тенденцією до високого; 
- середній з тенденцією до низького; 
- низький 

 
12 
13 
2 
0 

 
44,44 
48,15 
7,41 

0 

 
2 
15 
3 
0 

 
10,00 
75,00 
15,00 

0 

 
14 
28 
5 
0 

 
29,79 
59,57 
10,64 

0 

Продовження табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

особистісна гармонія: 
- високий; 
- середній з тенденцією до високого; 
- середній з тенденцією до низького; 
- низький 

 
10 
14 
3 
0 

 
37,04 
51,85 
11,11 

0 

 
3 
14 
3 
0 

 
15,00 
70,00 
15,00 

0 

 
13 
28 
6 
0 

 
27,66 
59,57 
12,77 

0 

4 

професійна компетентність та 
самореалізованість: 
- високий; 
- середній з тенденцією до високого; 
- середній з тенденцією до низького; 
- низький 

 
 
6 
20 
1 
0 

 
 

22,22 
74,07 
3,71 

0 

 
 
6 
10 
4 
0 

 
 

30,00 
50,00 
20,00 

0 

 
 

12 
30 
5 
0 

 
 

25,53 
63,83 
10,64 

0 

5 

професійно-організаційна мотивація: 
- високий; 
- середній з тенденцією до високого; 
- середній з тенденцією до низького; 
- низький 

 
15 
11 
1 
0 

 
55,56 
40,74 
3,70 

0 

 
2 
16 
2 
0 

 
10,00 
80,00 
10,00 

0 

 
17 
27 
3 
0 

 
36,17 
57,45 
6,38 

0 

6 професійний розвиток та досягнення: 

- високий; 

- середній з тенденцією до високого; 

- середній з тенденцією до низького; 

- низький 

 

15 

12 

0 

0 

 

55,56 

44,44 

0 

0 

 

3 

13 

4 

0 

 

15,00 

65,00 

20,00 

0 

 

18 

25 

4 

0 

 

38,30 

53,19 

8,51 

0 

7 Загальний показник особистісного 

благополуччя: 

- високий; 

- середній з тенденцією до високого; 

- середній з тенденцією до низького; 

- низький 

 

 

17 

10 

0 

0 

 

 

62,96 

37,04 

0 

0 

 

 

3 

15 

2 

0 

 

 

15,00 

75,00 

10,00 

0 

 

 

20 

25 

2 

0 

 

 

42,55 

53,19 

4,26 

0 

8 Особистісно-орієнтований тип  22 81,48 10 50,00 32 68,09 

9 Кар’єрно-орієнтований тип 0 0 2 10,00 2 4,25 

10 Професіонально-орієнтований тип 5 8,52 5 25,00 10 21,28 

11 Соціально-орієнтований тип 0 0 3 15,00 3 6,38 

 

За результатами тестування за скринінг-опитувальником особистісного 

благополуччя серед персоналу ДПС України високий рівень особистісного 

благополуччя виявлено у 20 (42,55 %) прикордонників, в тому числі серед слухачів 

факультету підготовки керівних кадрів – у 17 (62,96 %) осіб та серед слухачів 

центру підготовки офіцерського складу – у 3 (15,00 %) осіб. Середній з тенденцією 
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до високого рівень особистісного благополуччя у виявлено у 25 (53,19 %) 

прикордонників, в тому числі серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів 

– у 10 (37,04 %) осіб та серед слухачів центру підготовки офіцерського складу –  

у 15 (75,00 %) осіб. Середній з тенденцією до низького рівень особистісного 

благополуччя виявлено у 2 (4,26 %) прикордонників-слухачів центру підготовки 

офіцерського складу. Серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів 

середній з тенденцією до низького рівень особистісного благополуччя та серед усіх 

досліджуваних низький рівень не виявлено.  

Відповідно за шкалами особистісного благополуччя у персоналу ДПС України 

виявлено наступні особливості: 

за шкалою особистісної здійсненності життя у переважної більшості 

прикордонників виявлено високий рівень (у 27 (57,45 %) осіб), з них: серед слухачів 

факультету підготовки керівних кадрів – у 17 (62,96 %) осіб та серед слухачів 

центру підготовки офіцерського складу – у 10 (50,00 %) осіб. Це свідчить про те, що 

цим особам притаманні висока емоційна чутливість та відкритість по відношенню 

до себе та до світу, висока гармонійність у ставленні до себе, висока здатність 

насолоджуватися життям, конструктивно, рішуче і відповідально керувати власним 

життям та вибудовувати його. Ці особи мають високо розвинені почуття обов’язку 

та відповідальності, їхня поведінка характеризується автентичністю та 

незалежністю. Вони довіряють своїм почуттям, можуть легко і інтуїтивно розуміти 

життєві ситуації і мають високу здатність до емпатії, що робить їх відкритими для 

інакшості, готовими до зустрічі з новим досвідом. Вони здатні дистанціюватися по 

відношенню до самих себе, повністю віддаються важливим для них цінностям, 

присвячуючи своє життя і прикладаючи зусилля та здібності в щось або в когось. Ці 

особи мають високий рівень осмисленості та спрямованості власного життя, 

цілеспрямовану орієнтацію на майбутнє, сприймають власне минуле життя та досвід 

тільки як позитивний, переживають переважно позитивні емоції та позитивно 

налаштовані на життя; мають високу потребу у цікавій стабільній роботі, в контексті 

якої планують власне майбутнє життя, яке наповнене можливостями та 

перспективами;  
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за шкалою особистісної самоефективності у переважної більшості 

прикордонників виявлено середній з тенденцією до високого рівень (у 28 (59,57 %) 

осіб), з них: серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів –  

у 13 (48,15 %) осіб та серед слухачів центру підготовки офіцерського складу –  

у 15 (75,00 %) осіб. Це свідчить про те, що ці особи характеризуються середніми з 

тенденцією до високого рівнями ефективності самоуправління та особистісного 

зростання у контексті співвіднесення власних професійних досягнень із 

досягненнями колег; самоповаги, самовпевненості та впевненості у власній 

професійній компетентності, вмілості, досвідченості; переважанні внутрішньої 

узгодженості професійного самоставлення, що проявляється відсутності 

індивідуальних внутрішніх протиріч та амбівалентності професійного 

самоставлення та задоволенні потреб у досягненнях і регулярному менеджменті в 

управлінні; 

за шкалою особистісної гармонії у переважної більшості прикордонників 

виявлено середній з тенденцією до високого рівень (у 28 (59,57 %) осіб), з них: серед 

слухачів факультету підготовки керівних кадрів – у 14 (51,85 %) осіб та серед 

слухачів центру підготовки офіцерського складу – у 14 (70,00 %) осіб, що свідчить 

про відповідні рівні їхньої задоволеності повсякденною діяльністю, задоволеності 

умовами праці та досягненнями в роботі; значущості соціального оточення та 

відносин з сім’єю і друзями; позитивної самооцінки здоров’я, переважання 

хорошого настрою та оптимістичного сприйняття майбутнього. Ці особи відчувають 

позитивний вплив роботи, у кар’єрі орієнтовані на можливості втілювати в роботі 

свої ідеали і цінності та на інтеграцію різних стилів життя;  

за шкалою професійної компетентності та самореалізованості у переважної 

більшості прикордонників виявлено середній з тенденцією до високого рівень  

(у 30 (63,83 %) осіб), з них: серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів –  

у 20 (74,07 %) осіб та серед слухачів центру підготовки офіцерського складу –  

у 10 (50,00 %) осіб. Це свідчить про те, що ці прикордонники мають середні з 

тенденцією до високого рівні інтересу до роботи, професійної затребуваності та 

професійного самоставлення, професійної компетентності, професійного авторитету 
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та відчуття приналежності до професійної спільноти, задоволеності реалізацією 

професійного потенціалу, взаєминами з керівництвом, бажання працювати у 

команді та орієнтації в кар’єрі на інтеграцію зусиль колег, підлеглих для виконання 

службової задачі й прояву потреби врахування інтересів персоналу при визначенні 

трудових функцій, середні з тенденцією до високих оцінки результатів власної 

професійної діяльності;  

за шкалою професійно-організаційної мотивації у переважної більшості 

прикордонників-слухачів факультету підготовки керівних кадрів (у 15 (55,56 %) 

осіб) виявлено високий рівень, а у прикордонників-слухачів центру підготовки 

офіцерського складу (у 16 (80,00 %) осіб) виявлено середній з тенденцією до 

високого рівень. Це свідчить про те, що прикордонники-слухачі факультету 

підготовки керівних кадрів мають вищі рівні впевненості у власній спроможності 

керувати повсякденним та професійним життям, вільно приймати рішення та 

реалізовувати їх; інтересу до власного життя, його емоційної насиченості та 

наповненості смислом; задоволеності самореалізацією та високими оцінками 

продуктивності і осмисленості прожитого життя, яке дає смисли життя у 

майбутньому; рівні задоволеності власним прожитим життям, життям в 

теперішньому та значущості хороших споминів про минуле та спрямованості у 

майбутнє; рівні самодостатності та прояву потреб у винагороді, у креативності та в 

умовах праці; орієнтації на досягнення успіху через подолання перешкод і 

вирішення складних професійних завдань, орієнтації на співпрацю, збереження 

цілісності організації та позитивну мотивацію порівняно з прикордонниками-

слухачами центру підготовки офіцерського складу;  

за шкалою професійного розвитку та досягнень у переважної більшості 

прикордонників-слухачів факультету підготовки керівних кадрів (у 15 (55,56 %) 

осіб) виявлено високий рівень, а у прикордонників-слухачів центру підготовки 

офіцерського складу (у 13 (65,00 %) осіб) виявлено середній з тенденцією до 

високого рівень. Це свідчить про те, що прикордонники-слухачі факультету 

підготовки керівних кадрів мають вищі рівні професійного самоприйняття, 

професійного розвитку, автономності, сформованості чітко окреслених професійних 
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цілей, задоволеності рівнем компетентності та професійними досягненнями, 

позитивних відносин в колективі, задоволення потреб у взаємостосунках та у 

визнанні, здатності до ретроспективної, ситуативної та перспективної рефлексії 

порівняно з прикордонниками-слухачами центру підготовки офіцерського складу;  

Окрім того, в групі досліджуваних прикордонників виявлено переважання 

особистісного-орієнтованого типу особистісного благополуччя (32 (68,09 %) осіб), з 

них: серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів – у 22 (81,48 %) осіб та 

серед слухачів центру підготовки офіцерського складу – у 10 (50,00 %) осіб. 

Прикордонники з особистісно-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

переживають благополуччя в контексті особистісної здійсненності власного життя в 

різних сферах життєдіяльності. Кар’єрно-орієнтований тип особистісного 

благополуччя виявлено у 2 (4,25 %) осіб – у слухачів центру підготовки 

офіцерського складу (у 2 (10,00 %) осіб). Прикордонники з кар’єрно-орієнтованим 

типом особистісного благополуччя орієнтовані на переживання благополуччя як 

результату успіхів в кар’єрі. Серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів 

кар’єрно-орієнтований тип особистісного благополуччя не виявлено. 

Професіонально-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено у 10 (21,28 

%) осіб, з них: серед слухачів факультету підготовки керівних кадрів – у 5 (8,52 %) 

осіб та серед слухачів центру підготовки офіцерського складу – у 5 (25,00 %) осіб. 

Прикордонники з професіонально-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

орієнтовані на переживання благополуччя як процесу професійної самореалізації. 

Соціально-орієнтований тип особистісного благополуччя виявлено у 3 (6,38 %) осіб 

– слухачів центру підготовки офіцерського складу (у 3 (15,00 %) осіб). 

Прикордонники з соціально-орієнтованим типом особистісного благополуччя 

орієнтовані на переживання благополуччя в контексті соціальних взаємодій. Серед 

слухачів факультету підготовки керівних кадрів соціально-орієнтований тип 

особистісного благополуччя не виявлено. 

Отже, за результатами тестування виявлено, що особистісне благополуччя 

прикордонників-слухачів факультету підготовки керівних кадрів, здобувачів вищої 

освіти на другому магістерському рівні освітнього ступеня магістра та оперативно-
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тактичного рівня вищої військової спеціальної освіти є вищим порівняно з 

особистісним благополуччям прикордонників-слухачів центру підготовки 

офіцерського складу курсів з підготовки офіцерів, які плануються до вибуття в зону 

проведення бойових дій. Зазначені відмінності обумовлені значно вищими 

показниками особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності та 

гармонії, професійно-організаційної мотивації, професійного розвитку і досягнень 

прикордонників-слухачів факультету підготовки керівних кадрів. За показником 

професійної компетентності та самореалізованості у прикордонників-слухачів 

центру підготовки офіцерського складу курсів з підготовки офіцерів, які плануються 

до вибуття в зону проведення бойових дій виявлено незначно вищий відсоток осіб з 

високим рівнем порівняно з прикордонниками-слухачами факультету підготовки 

керівних кадрів, здобувачами вищої освіти на другому магістерському рівні 

освітнього ступеня магістра та оперативно-тактичного рівня вищої військової 

спеціальної освіти. Це може свідчити про те, що прикордонники-здобувачі вищої 

освіти на другому магістерському рівні знаходяться на етапі підвищення 

професійної компетентності, і їхню самореалізацію відтерміновано у майбутнє. 

Тому вони оцінюють цей показник дещо нижче, ніж прикордонники, які готуються 

до вибуття у зону проведення бойових дій. Проте, серед прикордонників, які 

готуються до вибуття у зону проведення бойових дій виявлено значно більший 

відсоток осіб з середнім з тенденцією до низького рівнем професійної 

компетентності та самореалізованості порівняно з прикордонниками-здобувачами 

вищої освіти на другому магістерському рівні, що може бути пов’язано з 

відсутністю досвіду участі у бойових діях, що і знижує оцінку цього показника. 

Одним із напрямків психологічної підтримки особистісного благополуччя в 

професійній сфері життєдіяльності є психологічне консультування. Програма 

психологічного консультування з проблем переживання особистісного 

благополуччя як інструмент недирективного психологічного впливу на особистість, 

розроблена відповідно до структурної моделі особистісного благополуччя. 

Основним завданням консультування з проблем переживання особистісного 

благополуччя є розвиток самопізнання стосовно уявлень та способів дій, які 
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дозволяли б в професійній сфері життєдіяльності досягти особистісної здійсненності 

життя, особистісної самоефективності та гармонії, набути професійної 

компетентності та самореалізуватися, підвищити професійно-організаційну 

мотивацію, сприяти професійному розвитку та досягненням. Психологічне 

консультування стосовно переживання особистісного благополуччя в професійній 

сфері життєдіяльності містить наступні компоненти: діагностичний (визначення 

запиту особистості і формування в неї позитивного ставлення до консультативної 

допомоги з проблем переживання особистісного благополуччя); діагностико-

прогностичний (окреслення та аналіз очікувань); операційно-технологічний (вибір 

діагностико-консультативних засобів та реалізація стратегій, методів та технологій 

консультування); результативно-прогностичний (аналіз досягнених результатів). 

Програма психологічного консультування стосовно переживання 

особистісного благополуччя – це короткострокова програма психологічної 

підтримки переживання особистісного благополуччя, яка включає спостереження, 

самоспостереження, використання структурованого щоденника, взаємодії 

психолога-консультанта і клієнта та, за потреби, взаємодії клієнтів, а також 

домашніх завдань. Програма психологічного консультування спрямована на 

психологічну підтримку переживання особистісного благополуччя в різних сферах 

життєдіяльності особистості. Кількість сеансів може коливатися від 6 до 18. 

Тривалість кожного сеансу може становити від 45 до 60 хвилин. 

Початковий етап консультування стосується спостереження, 

самоспостереження та опису особистістю власних переживань особистісного 

благополуччя в контексті власного життєвого досвіду в різних сферах 

життєдіяльності за кожним з вище зазначених компонентів благополуччя. Після 

того, як переживання благополуччя описуються та усвідомлюються особистістю, на 

другому етапі психологічного консультування потрібно попросити особистість 

уявити, виявити та описати (а краще прописати на аркуші паперу) думки, 

переконання та прояви поведінки, що призводять до зникнення (переривання) 

переживання стану благополуччя. В зазначеному аспекті виявляються та 

описуються також ситуації, події, умови, особи тощо, які перешкоджають, 
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заважають чи нівелюють переживання особистісного благополуччя. На третьому 

етапі здійснюється когнітивний рефреймінг та реструктуризація/реорганізація 

дисфункціональних вимірів особистісного благополуччя, а також розробка разом з 

клієнтом стратегій отримання позитивного досвіду в контексті його життєвих та 

професійних ситуацій. Коли особистість потрапляє у коловорот негативних 

переживань, їй здається, що проблеми ніколи не закінчяться. Значна психоемоційна 

напруга, негативні емоції і переживання не дозволяють їй подивитись на свою 

ситуацію під іншим кутом зору. Тому завдання психолога-консультанта полягає у 

наданні допомоги в усвідомленні змістовних аспектів індивідуальних проблем або 

ситуацій, які унеможливлюють переживання особистісного благополуччя. 

Можливими запитаннями на цьому етапі можуть бути: Чи можете Ви назвати, що і 

хто в цій ситуації перешкоджає Вам переживати благополуччя?, Як ці особи (особа, 

оточення, керівництво, підлеглі та ін.) впливають на Ваше благополуччя?, Хто (що) 

сприяє переживанню Вами негативних емоцій? тощо. 

Реструктуризація/реорганізація дисфункціональних вимірів особистісного 

неблагополуччя базується на реорганізації внутрішніх процесів особистості та 

створенні нового позитивного або нейтрального досвіду реагування при будь-якому 

типі внутрішніх конфліктів. Дисфункціональними вимірами особистісного 

неблагополуччя, які опрацьовуються в процесі психологічного консультування 

можуть бути: 

1) незадовільна оцінка досвіду особистісної здійсненності життя: відсутність 

(або низький рівень) персональної та ситуативної здійсненності життя, відсутність 

(нечіткість) життєвих цілей, переживання несвободи, відсутність (або низький 

рівень) відповідальності за своє життя, неспроможність (або низький рівень 

спроможності) вибудовувати життя у відповідності з власними цілями та 

уявленнями про його смисл, оцінка минулого переважно як негативного, відсутність 

перспектив на майбутнє, переважання емоційно негативних станів, нездатність 

внутрішньо долати афекти, звільнятися від упереджень і нав’язливих бажань, 

нездатність отримувати задоволення та відчувати емоційну внутрішню 

співвіднесеність і приймати себе разом зі своїми бажаннями і потребами, відсутність 
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стабільної цікавої роботи, незадоволеність взаєминами з керівництвом, колегами та 

іншими людьми; 

2) незадовільна оцінка особистісної самоефективності: низький рівень 

самоуправління, низька самооцінка особистісного зростання, самоповаги, 

самовпевненості, самоприв’язаності, наявність внутрішньої конфліктності 

професійного самоставлення, відсутність потреби у досягненнях або відсутність 

можливостей її задоволення; 

3) переживання особистісної дисгармонії: погане самопочуття та здоров’я, 

напруга, наявність психоемоційної симптоматики, пригнічення, переживання 

негативного впливу роботи на загальне самопочуття, неможливість врівноважити 

можливості та актуалізовані особистісні потреби, потреби сім’ї та потреби кар’єри, 

негативна оцінка соціального оточення, незадоволеність повсякденною та 

професійною діяльністю, умовами праці та досягненнями, відсутність можливості 

втілювати в роботі свої ідеали і цінності; 

4) незадовільна оцінка професійної самореалізації та професійної 

компетентності: низькі оцінки професійної компетентності, авторитету та 

професійної затребуваності, відсутність відчуття приналежності до професійної 

спільноти, незадоволеність реалізацією професійного потенціалу, незадоволеність 

ставленням інших людей, відносинами з керівництвом, результатами професійної 

діяльності, відсутність інтересу до роботи, неможливість реалізувати власні 

особистісні та професійні інтереси в професійній діяльності, відсутність 

можливостей працювати в команді на спільний результат, низька оцінка 

відповідальності за кінцевий результат; 

5) незадовільна оцінка професійно-організаційної мотивації: низька оцінка 

спроможності контролювати власне життя, вільно приймати рішення та 

реалізовувати їх; сприйняття власного життя як нецікавого, емоційно ненасиченого 

та ненаповненого смислом, оцінка прожитого етапу життя та відчуття власного 

життя як непродуктивного та недостатньо осмисленого, переживання 

самоприниження та самозвинувачення, переважання негативної мотивації та 

конфліктності, неможливість задовольнити потреби у креативності, у винагороді та 
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в умовах праці, неможливість досягнення успіху, наявність фрагментарності, 

консервативності в управлінні, «машинності» функціонування організації; 

6) незадовільна оцінка професійного розвитку та досягнень: несформованість 

професійних цілей, відсутність (або низькі рівні) професійного самоприйняття, 

професійного розвитку, автономності, незадоволеність рівнем компетентності, 

професійними досягненнями, переважання негативних відносин в колективі, 

неможливість задовольнити потреб у взаємостосунках та у визнанні, нездатність 

(або низькі рівні) ретроспективної, ситуативної та перспективної рефлексії. 

У роботі із зазначеними дисфункціональними вимірами особистісного 

неблагополуччя психолог-консультант може використовувати методи: 

1) метод рефреймінгу змісту – метод зміни значення змісту ситуації, події, 

тощо при незмінному контексті у вигляді алгоритму створення контексту для тієї чи 

іншої події, речі, почуття, в якому всі частини системи були б зорієнтовані на 

результат. Тобто потрібно знайти таке значення переживання, події, поведінки, яке 

стало б місточком від скарги та незадоволення до хоча б часткового визнання 

цінності того, що сталося. Цей тип рефреймінгу доцільний у випадках, коли клієнт 

скаржиться приблизно так: «Я відчуваю X, коли стається У». Щоб здійснити 

переформування за цим типом потрібно спитати: «Який з аспектів цієї ж самої 

ситуації, який поки що прихований для вас, міг би створити інший фрейм 

(значення)?» або ж «Як інакше можна описати цю ситуацію?». Досягнення ефекту 

гарантується врахуванням при рефреймуванні знання сутнісних критеріїв 

світосприймання конкретної особистості; 

2) метод рефреймінгу контексту – метод зміни контексту на такий, в якому 

проявлена реакція буде цінною. Тобто змінюємо контекст, залишаючи зміст події 

сталим. Цей тип рефреймінгу найкраще використовувати при роботі, коли клієнт 

скаржиться приблизно так: «Я занадто X», або «Вони занадто У» (скарга подається 

як порівняльне повідомлення відносно себе або інших людей). Наприклад: «Я 

занадто жадібний, оскільки коли друзі просять позичити гроші, я здебільшого 

відмовляю, а потім довго переживаю». В процесі бесіди всі частини скарги були 

зорієнтовані в напрямку: «Хочеш втратити друга – позич йому гроші», тобто 
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обговорювалися питання: Чи втрачає він через це друзів?, Що це за люди?, А чи є 

такі люди, які навіть після відмови залишаються поряд і які ці люди?, Яку користь 

може принести друзям його відмова?» тощо; 

3) метод аутфреймінгу – метод зміни конфліктних ситуацій, суперечливих або 

різних протилежних позицій, відповідно до якого розширюється розуміння 

контексту проблемної ситуації до межі, коли різні позиції можна вважати 

правильними справедливими, корисними тощо. Метод аутфреймінгу 

використовується у випадках, коли клієнт скаржиться приблизно так: «А наполягає, 

що це X, а В наполягає, що це У; X і У суперечать один одному, або виключають 

одне одного». Психолог-консультант ставить запитання: «В яку рамку можна було б 

одночасно помістити ці дві суперечливі позиції?». Процедура нагадує пошук 

найменшого спільного кратного в математиці. Наприклад, нівелюючи сварку 

подружжя, психолог-консультант наштовхує клієнтів на думку про те, що вони обоє 

переживають з приводу сімейних проблем, оскільки їм не байдуже те, що буде далі 

та як до цього ставиться партнер, тобто відносини між клієнтами швидше позитивні, 

ніж негативні [94]. 

При консультуванні з питань переживання особистісного благополуччя 

психолог-консультант може використовувати прийоми переосмислення 

актуалізованих проблем та переозначення негативних переживань клієнта. 

Переосмислення актуалізованих проблем, які заважають переживати особистості 

власне благополуччя зазвичай подається психологом-консультантом в контексті 

«так може бути і це нормально», з яким клієнту в цей момент хочеться погодитись, 

або у вигляді запитання або висловлювання стосовно нейтральних можливостей, які 

дає обговорювана ситуація, наприклад: «Чи думали ви коли-небудь про те, що...», 

«Може, це просто...». Ефективність переосмислення актуалізованих проблем 

визначається виникненням «ага-моментом» – просвітленням, полегшенням, 

осяянням. Ці моменти супроводжуються відповідними тілесними реакціями: 

зовнішньо – виникає рум’янець, відбуваються зміни в диханні, спад м’язового 

напруження, внутрішньо – виникає відчуття легкості, розслаблення, формується 

більш приваблива картинка змісту і контексту ситуації тощо. Переформулювання 



422 

 

актуалізованих проблем є неефективним, якщо в ньому є виникають суперечливі 

твердження або якщо клієнт захищається. Прийом переозначення психолог-

консультант використовує тоді, коли йому доводиться бути в ролі своєрідного 

перекладача смислу того, що говорить і робить клієнт, або особи, які, на думку 

клієнта, перешкоджають переживанню благополуччя. Процес переозначення 

починається з того, що коригуються емоції клієнта з негативних та нейтральні 

стосовно зазначеної проблеми. Далі з метою розрядження або нівелювання 

протистояння клієнта, формулюється установка, стосовно того, що так неможна 

сприймати (думати тощо) про іншу людину, оскільки її поведінка може свідчити про 

важкі негативні переживання і неможливість захиститися інакшим чином та виявити 

свої емоції, можливо з його боку така реакція є неусвідомлюваним криком про 

допомогу тощо. В свою чергу загострення конфліктної ситуації та затягування її 

вирішення може призвести до виникнення бар’єрів у спілкуванні, руйнування 

стосунків та інших наслідків, які перешкоджатимуть переживанню благополуччя 

особистістю. В процесі переосмислення психолог-консультант повертає клієнта в 

ситуацію «тут і тепер» і пропонує проаналізувати почуття, що зараз переживаються, 

та між іншім він звертає увагу на те, що відбулося, коли вони сьогодні зустрілися. 

Проблемний аналіз переживання особистісного благополуччя (схема 

консультативного процесу) включає наступні етапи: 

1 етап. Аналіз змісту скарги клієнта: аналіз локусу скарги; аналіз самодіагнозу 

клієнта і формулювання попереднього психологічного діагнозу; аналіз 

психологічного запиту (при необхідності – уточнення і допомога у формулюванні); 

аналіз прихованого змісту і підтексту скарги клієнта. 

2 етап. Аналіз психологічної ситуації: визначення обставин, що могли мати 

істотне значення в розвитку психологічних проблем з питань переживання 

особистісного благополуччя; визначення рівня усвідомлення клієнтом власної ролі у 

переживанні особистісного благополуччя, його актуалізованих потреб, особистісних 

властивостей, здатностей та можливостей щодо переживання особистісного 

благополуччя; визначення кола осіб, які впливають на переживання особистісного 
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благополуччя клієнта; прогнозування можливого розвитку ситуації і небажаних 

психологічних наслідків. 

3 етап. Аналіз психологічних проблем: висування первинних гіпотез щодо 

змісту психологічних проблем клієнта з питань переживання особистісного 

благополуччя; ідентифікація психологічних проблем і труднощів клієнта (зокрема й 

неусвідомлених ним); висування психологічних гіпотез щодо причин труднощів 

переживання особистісного благополуччя клієнта, механізмів їх виникнення і 

розвитку; висновок про необхідність збору додаткових даних анамнезу, 

поглиблення психодіагностичного дослідження для перевірки психологічних 

гіпотез; здійснення заходів щодо реалізації цих завдань; перевірка зроблених 

припущень, відмова від помилкових психологічних гіпотез (на підставі отриманих 

даних) та актуалізація нових припущень; формулювання психологічного діагнозу; 

формулювання психологічного висновку й інтерпретація його клієнтові; висновки 

про наявність проблем клієнта з питань переживання особистісного благополуччя. 

4 етап. Формулювання консультативного завдання: формулювання разом із 

клієнтом попереднього варіанту консультативного завдання (мети консультування) з 

питань переживання особистісного благополуччя; аналіз сприятливості 

психологічного прогнозу; оцінка реальних умов і можливостей розв’язання клієнтом 

консультативного завдання; переформулювання разом із клієнтом консультативного 

завдання таким чином, щоб воно мало сприятливий прогноз і можливості для 

ефективного вирішення; висновок про необхідність звернення за консультацією до 

інших фахівців (реабілітолога, психіатра, сексопатолога тощо). 

5 етап. Розв’язання консультативного завдання: спільне вироблення з клієнтом 

тактики корекційних дій; вибір доцільних способів психологічної допомоги, 

необхідних для досягнення поставленої мети; підведення клієнта до самостійного 

рішення його психологічних проблем з питань переживання особистісного 

благополуччя у процесі спілкування з ним; психокорекційна робота; аналіз 

результативності психологічної допомоги; спостереження віддалених наслідків і 

збір даних катамнезу (здійснюється при необхідності) [94]. 
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Очікуваним результатом психологічного консультування з проблем 

переживання особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності є 

комплексна когнітивна оцінка, що включає інтерпретацію ситуації та власного 

уявлення про себе в ситуації, усвідомлення її особистісного змісту, формуванні 

здатності сприймати різні життєві ситуації як можливості для самореалізації, 

професійного зростання тощо, окреслення нових особистісних та/або професійних 

цілей, визначення власних дій в майбутньому, зміни ставлення до минулого досвіду, 

ситуації чи осіб. Розроблений скринінг-опитувальник може бути використаний у 

якості методу експрес-діагностики особистісного благополуччя в професійній сфері 

життєдіяльності. Запропонована програма психологічного консультування з 

проблем переживання особистісного благополуччя включає інтерпретацію 

професійної або життєвої проблемної ситуації та власного уявлення особистості про 

себе в цій ситуації, усвідомлення її особистісного змісту, формування здатності 

сприймати різні життєві ситуації як можливості для самореалізації, професійного 

зростання тощо, окреслення нових особистісних та/або професійних цілей, 

визначення власних дій в майбутньому, зміну ставлення до минулого досвіду, 

ситуації чи осіб. 

 

 

6.3 Тренінгова програма з розвитку професійного і життєвого 

цілепокладання та психологічної фасилітації особистісного зростання 

персоналу Державної прикордонної служби України та результати її апробації 

 

У різних арміях світу запроваджуються програми оцінки та соціально-

психологічної підтримки психологічного здоров’я та благополуччя 

військовослужбовців. Так, в Австралії у 2010 році було проведено комплексне 

дослідження психічного здоров’я, психологічного благополуччя, якості життя та 

сімейних відносин, результатом якого стали розробка та впровадження програми 

реформування психічного здоров'я та благополуччя військовослужбовців, 

спрямована як на їхню оцінку, так і на психологічне втручання та надання їм інших 

психологічних послуг [594]. Американський прикордонний патруль має давню 
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історію підтримки персоналу і є лідером в рамках розробки надійних програм його 

підтримки з метою збереження стійкості при виконанні професійних обов'язків. Так, 

команда національних критичних інцидентів, яка складається з капеланів та 

фахівців з психічного здоров’я, здійснює оцінку та супровід щоденних операцій 

прикордонного патруля. Її діяльність орієнтована на мінімізацію впливу на 

благополуччя прикордонників. Ця команда фахівців реалізує цільову програму 

управління стресом, орієнтуючись на роботу з особистісною чесністю (правдивістю, 

справжністю переживань), поведінкою та стійкістю (тобто здатністю до відновлення 

у разі переживання неблагополуччя), які визначаються ключовими чинниками 

здатності прикордонного патруля США ефективно виконувати місію [455]. Окрім 

того, Департаментом внутрішньої безпеки (DHS) США реалізується Програма 

підтримки рівних рівнів «Прикордонний патруль» у всіх секторах, місія якої полягає 

в тому, щоб пропонувати конфіденційну допомогу та підтримку всім співробітникам 

прикордонної служби та членам їх сімей у випадках виникнення особистісних 

потреб або внаслідок травми [513]. Ця програма спрямована не тільки емоційну 

підтримку, а й на вирішення проблем, які виникають при виконанні професійних 

завдань або в інших сферах життя, містить інструменти моніторингу критичних 

інцидентів та реагування на них, і спрямована на сприяння загальному 

благополуччю прикордонників [455].  

Відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби серед 

заходів для удосконалення системи підготовки, комплектування, роботи з особовим 

складом ДПС України та його соціального захисту передбачаються: створення 

випереджувальної моделі підготовки органів управління та персоналу у відомчих 

навчальних закладах з урахуванням загроз прикордонній безпеці; створення та 

запровадження системи професійної компетентності; задоволення кадрових потреб 

органів та підрозділів ДПС України в правоохоронній сфері, сферах 

телекомунікації, психології та кінології; створення та запровадження сучасних 

психологічних методик вивчення особистості, прогнозування її поведінки та 

формування психологічної готовності до дій у кризових ситуаціях; розроблення 

механізму соціально-психологічної реабілітації, психологічної та індивідуальної 
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допомоги військовослужбовцям ДПС України та членам їхніх сімей, а також 

впровадження європейських стандартів у систему підготовки та роботи з 

персоналом, розширення обміну досвідом з європейськими прикордонними 

школами [346]. У зазначеному контексті ДПС України бере на себе зобов’язання 

щодо психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу.  

Психологічна служба в структурі прикордонного відомства, яка з’явилася у 

2003 році, покликана надавати кваліфіковану психологічну допомогу 

прикордонникам і членам їхніх сімей. Психологічна допомога є складовою системи 

психологічного забезпечення діяльності прикордонного відомства, спрямованої на 

досягнення психологічної готовності та оптимальної працездатності персоналу. Ця 

система ґрунтується на основах сучасної психологічної науки і допомагає запобігати 

виникненню професійної деформації персоналу. Комплекс відомчих заходів 

психологічної допомоги включає такі напрями роботи, як психологічне 

забезпечення оперативнослужбової діяльності, психопрофілактична робота, 

професійно психологічна підготовка, психологічноконсультативна допомога, 

психологічне забезпечення роботи з кадрами. Діяльність психологів ДПС України 

спрямована на надання психологічної допомоги військовослужбовцям щодо: 

максимальної реалізації власного професійного і особистісного потенціалу, що 

сприятиме їхній здатності забезпечити ефективну охорону державного кордону; 

збереження психологічного здоров’я, попередження, нейтралізація негативних 

наслідків від дій небезпечних чинників діяльності; здійснення 

професійнопсихологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом 

[356].  

Окремі заходи щодо соціально-психологічного забезпечення деяких аспектів 

особистісного благополуччя військовослужбовців ДПС України реалізується у 

напрямках: надання психологічної допомоги в період адаптації новопризначеного 

персоналу до умов діяльності; підтримки та збереження стану морально-

психологічної готовності до здійснення діяльності та психологічного супроводу 

виконання персоналом завдань охорони державного кордону; надання соціально-

психологічної допомоги посадовим особам в організації здорового способу життя та 
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психогігієни діяльності; навчання персоналу методів саморегуляції; забезпечення 

психологічної допомоги фахівців у ситуаціях, що створюють підвищений ризик 

розвитку у персоналу дезадаптації, професійної психологічної деформації та 

професійного вигорання, відхилень у психоемоційних станах, психогенних розладів; 

надання індивідуальної соціально-психологічної допомоги у ситуаціях, що 

спричиняють прояви нервово-психічної нестійкості, дезадаптації, психологічної 

кризи, прояви асоціальної поведінки, корисливо-утилітарної мотивації, стійких або 

систематичних форм девіантної поведінки, схильності до вживання психоактивних 

речовин [169]. Проте, цілісного погляду на особистісне благополуччя 

прикордонників та його психологічне забезпечення не сформовано. 

Орієнтація ДПС України на європейські стандарти забезпечення національної 

безпеки на державному кордоні України ставить нові вимоги і особистості 

прикордонників, від знань, умінь, навичок, компетентності, в також станів та 

переживань, від яких значною мірою залежить надійність охорони кордонів нашої 

держави. Матеріальне та соціальне забезпечення персоналу ДПС України 

регламентується нормативними документами і реалізується через виконання 

державних програм, а забезпечення особистісного благополуччя регламентується 

лише Інструкцією про порядок організації та проведення психопрофілактичної 

роботи з персоналом ДПС України [169]. Відповідно до якої для забезпечення 

соціально-психологічного благополуччя прикордонників проводиться первинна 

психопрофілактика, що включає заходи психологічної просвіти особового складу з 

питань благополуччя, вторинна профілактика, що містить систему заходів 

спеціалізованої соціальної, психологічної та психотерапевтичної допомоги 

(психодіагностики, психокорекції, психотерапії, психофармакології тощо), що 

забезпечують найбільш раннє виявлення та ефективну корекцію або нейтралізацію 

негативних психоемоційних станів, психогенних розладів і відновлення 

працездатності, утраченої в результаті виконання завдань професійної діяльності та 

третинної профілактики, що включає систему заходів, спрямованих на відновлення 

ефективного соціального та професійного функціонування персоналу ДПС України.  
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Основними завданнями психопрофілактичної роботи з питань особистісного 

благополуччя прикордонників є: виявлення осіб з ознаками соціально-

психологічного благополуччя, проведення професійно-психологічного обстеження 

осіб з ознаками соціально-психологічного неблагополуччя та надання відповідної 

індивідуальної психологічної допомоги [169]. Проте, проблеми та заходи 

психологічної підтримки особистісного благополуччя прикордонників залишаються 

поза увагою дослідників, незважаючи на те, що є достатньо важливими як з позиції 

аналізу процесу розвитку та формування особистості прикордонника-професіонала в 

контексті діяльності, так і з позиції життєздійснення в цілому, особистісної 

самоефективності та гармонії, мотивації, розвитку та самореалізації тощо. 

Невизначеними є також технологічні та методичні питання надання психологічної 

підтримки особистісного благополуччя прикордонникам. 

Психологічне забезпечення особистісного благополуччя є недостатньо 

розробленим, оскільки на сьогоднішній день дуже мало досліджень, в яких 

розглядаються питання розробки, реалізації та оцінки ефективності програм 

психологічної підтримки особистісного благополуччя. Переважно це напрацювання 

зарубіжних вчених: Дж. Проудфута, Ф. Корра, Д. Гуеста, Г. Дунна (когнітивно-

поведінковий тренінг впливу на благополуччя, задоволеність роботою та 

продуктивність праці та особистісні зміни працівників, спрямований на розвиток у 

них здатностей оцінювати та змінювати свої думки, ставлення та поведінку) [612]; 

В. Хана, К. Бінневіес, С. Соннентаг, Е. Мойджа (тренінгова програма відновлення 

від робочого стресу, відновлення самоефективності та благополуччя, спрямований 

на розвиток психологічного самодистанціювання, набуття навичок релаксацію, 

підвищення самооцінки та якості сну) [524]; Е. Шоніна, В. Гордона, Т. Дунна, 

Н. Сінгха, М. Гріффітса (програма групової медитації, орієнтована на підвищення 

самоефективності працівників та узгодження їхніх власних інтересів та інтересами 

організації, в якій вони працюють) [649] та ін. В розвинених країнах різними 

тренінговими компаніями пропонуються й інші види тренінгів: оздоровчі тренінги 

для працівників, спрямовані на набуття керівниками організацій компетентності в 

підвищенні та збереженні особистісного благополуччя персоналу, на набуття 
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навичок управління стресом на робочому місці, на посилення особистісного 

переживання благополуччя персоналом організації [499]; на зміцнення психічної, 

емоційної та фізичної стійкості лідерів, керівників та груп [621]; на розвиток 

успішності працівників [620] тощо.  

Українськими вченими розробляються комплекси заходів непрямо 

орієнтованих на психологічну підтримку різних аспектів особистісного 

благополуччя: розвивально-корегувальний комплекс спрямований на розвиток 

рефлексивного, мотиваційного, діяльнісного компонентів суб’єктності особистості 

та підвищення професійно-психологічного потенціалу через розвиток суб’єктності 

(В. Осьодло) [276]; технології оптимізації життєвих домагань (T. Титаренко) [150], 

форми психологічної допомоги у подоланні наслідків психологічної травматизації 

(T. Титаренко, С. Хоружий, І. Пішко, Н. Лозінська) [150; 389]; тренінги особистісно-

професійного розвитку (О. Акімова, В. Галузяк та ін., В. Лєфтеров, В. Федорчук, 

О. Штепа та ін.) [221; 273; 370; 421]. Психологічні тренінгові програми з підтримки 

благополуччя особистості представлено в працях І. Братуся, Т. Веретенко, 

В. Молочного [368], Т. Данильченко [129], С. Карсканової [183], С. Олексієнка 

[264]. 

Одним з ефективних психологічних засобів психологічної підтримки 

особистісного благополуччя прикордонників, спрямованих на розвиток їхньої 

професійної компетентності і важливих в сучасному житті особистісних якостей: 

мобільності, активності, готовності до самовдосконалення, навичок до самопізнання 

та саморозвитку [334] є психологічний тренінг. Застосування тренінгових 

технологій психологічної підтримки особистісного благополуччя, набуття навичок 

переживання потоку власного життя військовослужбовцями різних силових 

структур, зокрема й прикордонників, являється інноваційною технологією нових 

методів навчання та підготовки армій майбутнього, що сприятиме зростанню 

морально-бойового духу, розвитку навичок повного контролю практично в кожному 

аспекті життя та ефективному виконанню професійних обов’язків (Ю. Харарі) [527]. 

Тренінгова програма психологічної підтримки переживання особистісного 

благополуччя є програмою розвитку професійного і життєвого цілепокладання та 
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психологічної фасилітації особистісного зростання персоналу ДПС України, 

базується на структурній моделі особистісного благополуччя, яка складається з 

шести компонентів: особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності та гармонії, професійної компетентності та самореалізованості, 

професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку і досягнень. При 

розробці тренінгової програми частково вправи та завдання було розроблено 

автором, а також модифіковано вправи напрацювань українських та зарубіжних 

вчених: А. Бондарчук та М. Ткаченка [39], І. Вачкова [50], О. Кірейчевої та 

А. Кірейчева [187], О. Краснорядцевої зі співавт. [204], Н. Кучинської [363], 

М. Лукашенко [228], І. Малкіної-Пих [242], А. Рамендик [306], М. Селігмана [326], 

А. Ткаченко [357]. 

Тренінгова програма розвитку професійного і життєвого цілепокладання та 

психологічної фасилітації особистісного зростання може використовуватися для 

психологічної підтримки переживання особистісного благополуччя персоналом 

ДПС України різних управлінських рівнів, професійної спрямованості та фахової 

кваліфікації, незалежно від особливостей виконання професійних (службових) 

завдань. Вона розрахована на 37 годин групової роботи, складається з шести 

інтерактивних блоків вправ і включає оцінку особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України до та після проведення тренінгу (Додаток И): блок вправ з розвитку та 

підвищення усвідомлення особистісної здійсненності життя (5 годин 40 хвилин); 

блок вправ з розвитку особистісної самоефективності (5 годин 55 хвилин); блок 

вправ з поглиблення переживання особистісної гармонії (8 годин 15 хвилин); блок 

вправ з розвитку професійної компетентності та самореалізованості (4 години 50 

хвилин); блок вправ з розвитку професійно-організаційної мотивації (4 години 55 

хвилин); блок вправ з активізації професійного розвитку і досягнень (7 годин 25 

хвилин). 

Цілями тренінгової програми розвитку професійного і життєвого 

цілепокладання та психологічної фасилітації особистісного зростання персоналу 

ДПС України є: 



431 

 

- розширення усвідомлення прикордонниками особистісної здійсненності 

життя в різних сферах життєдіяльності; 

- розвиток навичок особистісного самоуправління, самовпевненості, 

самоповаги, внутрішньої узгодженості професійного самоставлення;  

- розвиток навичок покращення настрою та саморегуляції психоемоційних 

станів, позитивного мислення та переживання негативних подій та емоцій, 

оптимістичного сприйняття власного життя та майбутнього; 

- розвиток навичок переживання позитивних аспектів процесу, результати, 

наслідків тощо професійної (службової) діяльності, усвідомлення особистісного 

сенсу обраної професії та професійних бажань, розвиток навичок побудови шляху 

набуття професійної компетентності та самореалізованості; 

- розширення уявлення стосовно значущості професійної діяльності та 

усвідомлення мотивів професійного вибору, розкриття творчого потенціалу, 

розвиток навичок творчої діяльності в групі, творчого мислення та його гнучкості в 

ситуаціях невизначеності, оригінальності мислення, оволодіння навичками 

медитації для зняття психоемоційної напруги, розумової і фізичної втоми; 

- формування особистісної установки на самоаналіз, виявлення 

можливостей для реалізації професійного потенціалу, формування позитивного 

самоставлення, розвиток мотивації для подальшого професійного розвитку, 

підвищення рівня життєвого оптимізму та створення позитивного налаштування на 

роботу. 

Кінцевими результатами тренінгової програми є: виявлення особистісних 

резервів (знань, вмінь, навичок, особистісних якостей та здібностей), особистісних 

актуальних потреб та можливостей їхнього задоволення, а також особистісної та 

ситуативної здійсненності життя в цілому; оволодіння знаннями, вміннями, 

навичками особистісної самоефективності в різних сферах життєдіяльності; 

оволодіння знаннями, вміннями та навичками переживання особистісної гармонії: 

навичками покращення настрою, саморегуляції психоемоційних станів, навичок 

позитивного мислення; оволодіння знаннями, вміннями та навичками позитивного 

сприйняття професійної (службової) діяльності, розробка індивідуальної стратегії 
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зростання професійної компетентності та самореалізованості; оволодіння знаннями, 

вміннями та навичками самомотивації в професійній (службовій) діяльності, 

активізація творчого потенціалу та оволодіння навичками медитації для зняття 

психоемоційної напруги, розумової і фізичної втоми; оволодіння знаннями, 

вміннями та навичками позитивного професійного розвитку, навичками знаходити в 

собі сильні сторони і спиратися на них при досягненні поставлених цілей, 

навичками створення цілісного ставлення до проблемної ситуації, набуття досвіду 

розгляду проблеми з різних точок зору, усвідомлення життєвих перспектив і 

можливостей впливу на свій життєвий шлях. 

Перший блок вправ з підвищення усвідомлення особистісної здійсненності 

життя прикордонників призначений для розширення їхнього усвідомлення 

особливостей проживання теперішнього етапу життя та наявності перспектив на 

майбутнє, спрямований на самооцінку здійсненності життя відповідно до 

поставлених в минулому цілей, власної ролі та участі, свободи та відповідальності в 

цьому процесі; підвищення самооцінки значущості життєвих досягнень та 

життєвого досвіду для самої особистості, так і для оточуючих людей; самоаналіз 

переважаючих емоційних переживань та станів. Проміжним результатом цього 

блоку тренінгу є виявлення причин та чинників, які не сприяють переживанню 

особистісного благополуччя, кінцевим – виявлення особистісних резервів (знань, 

вмінь, навичок, особистісних якостей та здібностей), особистісних актуальних 

потреб та можливостей їхнього задоволення, а також особистісної та ситуативної 

здійсненності життя в різних сферах. Очікуваним результатом виконання першого 

блоку вправ є виявлення особистісних резервів (знань, вмінь, навичок, особистісних 

якостей та здібностей), особистісних актуальних потреб та можливостей їхнього 

задоволення, а також оцінка учасниками тренінгу власних можливостей 

вибудовувати та керувати життєдіяльністю в різних сферах і в цілому. 

Другий блок вправ спрямований на розвиток навичок особистісного 

самоуправління, самовпевненості, самоповаги, внутрішньої узгодженості 

професійного самоставлення; усвідомлення та конкретизація актуалізованих потреб 

в значущих сферах життєдіяльності, зокрема й професійної діяльності, визначення 
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ролі значущих людей в житті учасників; усвідомлення особистісних рис та якостей, 

які сприяють переживанню особистісного благополуччя; розширення уявлень 

учасників про себе як самоцінність, усвідомлення ними внутрішніх обмежень, 

оволодіння навичками набуття внутрішньої професійної узгодженості. Очікуваним 

результатом виконання другого блоку вправ є оволодіння учасниками тренінгу 

знаннями, вміннями та навичками особистісної самоефективності в різних сферах 

життєдіяльності. 

Третій блок вправ спрямований на розвиток навичок покращення настрою та 

саморегуляції психоемоційних станів, розвиток оптимістичного налаштування на 

життя; розвиток навичок позитивного мислення та навичок переживання негативних 

подій та емоцій. Очікуваним результатом виконання третього блоку вправ є 

оволодіння прикордонниками знаннями, вміннями та навичками переживання 

особистісної гармонії. 

Четвертий блок вправ спрямований на розвиток у прикордонників навичок 

переживання позитивності власної професійної діяльності, усвідомлення 

особистісного сенсу обраної професії, усвідомлення своїх професійних бажань; 

розвиток навичок побудови шляху набуття професійної компетентності та 

самореалізованості. Очікуваним результатом виконання четвертого блоку вправ є 

оволодіння прикордонниками знаннями, вміннями та навичками позитивного 

сприйняття власної професійної діяльності, розробка індивідуальних стратегій 

зростання професійної компетентності та самореалізованості. 

П’ятий блок вправ спрямований на розширення уявлення прикордонників 

стосовно значущості для них їхньої професійної діяльності, усвідомлення характеру 

власного професійного вибору та особливостей усвідомленого вибору професії; 

розкриття творчого потенціалу, розвиток навичок творчої діяльності в групі, 

навичок творчого мислення та його гнучкості в ситуаціях невизначеності, навичок 

оригінальності мислення; оволодіння техніками медитації для зняття 

психоемоційної напруги, розумової і фізичної втоми. Очікуваним результатом 

виконання п’ятого блоку вправ є оволодіння прикордонниками знаннями, вміннями 

та навичками самомотивації в професійній діяльності, розвиток їхнього творчого 
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потенціалу, оволодіння техніками медитації, які використовуються для зняття 

психоемоційної напруги, розумової і фізичної втоми. 

Шостий блок вправ спрямований на формування особистісної установки 

прикордонників на самоаналіз, розвиток навичок виявлення можливостей для 

реалізації професійного потенціалу, позитивного ставлення до себе, мотивації для 

подальшого професійного розвитку, підвищення рівня життєвого оптимізму та 

створення позитивного налаштування на діяльність. 

Очікуваним результатом виконання шостого блоку вправ є оволодіння 

прикордонниками знаннями, вміннями та навичками професійного розвитку, 

набуття навичок знаходити в собі сильні сторони і спиратися на них при досягненні 

поставлених цілей, створення цілісного ставлення до проблемних ситуацій, 

отримання досвіду розгляду проблеми з різних точок зору, виявлення життєвих 

перспектив і можливостей впливу на різні сфери власної життєдіяльності. Необхідно 

зазначити, що після виконання кожного блоку вправ потрібно проводити групову 

рефлексію та обговорення самого процесу виконання вправ стосовно їхньої 

складності чи легкості, особливостей переживань та станів прикордонників, набуття 

нових знань, вмінь та навичок, можливостей використання тренінгового досвіду у 

реальному житті тощо. Тренінгова програма розвитку професійного і життєвого 

цілепокладання та психологічної фасилітації особистісного зростання персоналу 

ДПС України представлена у Додатку И. Результати її апробації перевірялися за 

допомогою порівняльного аналізу динамічних зрізів досліджуваних показників 

особистісного благополуччя прикордонників (особистісної здійсненності життя, 

особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

й досягнень), отриманих за допомогою тестування за скринінг-опитувальником 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України, до та після проведення 

тренінгу, а також за допомогою розрахунків Т-критерію Вілкоксона з метою аналізу 

зсувів у цих показниках.  

У дослідженні прийняли 47 прикордонників, з них 27 слухачів факультету 

підготовки керівних кадрів, здобувачів вищої освіти на другому магістерському 
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рівні освітнього ступеня магістра та оперативно-тактичного рівня вищої військової 

спеціальної освіти у якості контрольної групи, а також 19 слухачів центру 

підготовки офіцерського складу курсів з підготовки офіцерів, які плануються до 

вибуття в зону проведення бойових дій, у якості експериментальної групи. Динаміку 

змін показників особистісного благополуччя в контрольній та експериментальній 

групах представлено у таблиці 6.2.  

Таблиця 6.2 

Динаміка змін показників особистісного благополуччя в контрольній та 

експериментальній групах 

Досліджу-
вані 

показники 
Рівні прояву 

Контрольна група Експериментальна група 
на 

початку 
експери-

менту, 
осіб (%) 

наприкінці 
експери-

менту, 
осіб (%) 

зміни, 
осіб (%) 

на початку 
експери-

менту, 
осіб (%) 

наприкінці 
експери-

менту, 
осіб (%) 

зміни, 
осіб (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

особистіс-

на здійс-

ненність 

життя 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький  

17 (62,96) 

 

10 (37,04) 

 

0 

0 

17 (62,96) 

 

10 (37,04) 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

10 (52,63) 

 

8 (42,11) 

 

1 (5,26) 

0 

13(68,42) 

 

6 (31,58) 

 

0 

0 

+3(15,79) 

 

-2 (10,53) 

 

-1 (5,26) 

0 
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Продовження табл. 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

особистіс-

на 

самоефек-

тивність 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

12 (44,44) 

 

13 (48,15) 

 

2 (7,41) 

0 

12 (44,44) 

 

14 (51,85) 

 

1 (3,70) 

0 

0 

 

+1 (3,71) 

 

-1 (3,71) 

0 

2 (10,53) 

 

14 (73,68) 

 

3 (15,79) 

0 

4 (21,05) 

 

15 (78,95) 

 

0 

0 

+2(10,52) 

 

+1 (5,27) 

 

-3(15,79) 

0 

особистіс-

на гармонія 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

10 (37,04) 

 

14 (51,85) 

 

3 (11,11) 

0 

10 (37,04) 

 

15 (55,56) 

 

2 (7,40) 

0 

0 

 

+1 (3,71) 

 

-1 (3,71) 

0 

3 (15,79) 

 

13 (68,42) 

 

3 (15,79) 

0 

5 (26,32) 

 

14 (73,68) 

 

0 

0 

+2(10,53) 

 

+1 (5,26) 

 

-3(15,79) 

0 

професійна 

компетент-

ність та 

самореалі-

зованість 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

6 (22,22) 

 

20 (74,07) 

 

1 (3,71) 

0 

6 (22,22) 

 

20 (74,07) 

 

1 (3,71) 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

6 (31,58) 

 

9 (47,37) 

 

4 (21,05) 

0 

8 (42,10) 

 

10 (52,63) 

 

1 (5,27) 

0 

+2(10,52) 

 

+1(5,26) 

 

-3(15,78) 

0 

професій-

но-органі-

заційна 

мотивація 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

15 (55,56) 

 

11 (40,74) 

 

1 (3,70) 

0 

15 (55,56) 

 

11 (40,74) 

 

1 (3,70) 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

2 (10,53) 

 

15 (78,95) 

 

2 (10,52) 

0 

3 (15,79) 

 

16 (84,21) 

 

0 

0 

+1(5,26) 

 

+1(5,26) 

 

-2(10,52) 

0 

професій-

ний 

розвиток та 

досягнення 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

15 (55,56) 

 

12 (44,44) 

 

0 

0 

15 (55,56) 

 

12 (44,44) 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

3 (15,79) 

 

12 (63,16) 

 

4 (21,05) 

0 

7 (36,84) 

 

11 (57,90) 

 

1 (5,26) 

0 

+4(21,05) 

 

-1(5,26) 

 

-3(15,79) 

0 

Загальний 

показник 

особистіс-

ного благо-

получчя 

- високий 

- середній з тенден-

цією до високого 

- середній з тенден-

цією до низького 

-низький 

17 (62,96) 

 

10 (37,04) 

 

0 

0 

17 (62,96) 

 

10 (37,04) 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

3 (15,79) 

 

14 (73,68) 

 

2 (10,53) 

0 

6 (31,58) 

 

13 (68,42) 

 

0 

0 

+3(15,79) 

 

-1(5,26) 

 

-2(10,53) 

0 

 

За результатами тестування після проведення тренінгу психологічної 

підтримки особистісного благополуччя персоналу ДПС України виявлено наступні 

зміни показників особистісного благополуччя прикордонників: 

1) в контрольній групі: зростання кількості осіб з середнім рівнем з 

тенденцією до високого на 3,71 % та відповідне зниження кількості осіб з середнім 

рівнем з тенденцією до низького на 3,71 % за показником особистісної 

самоефективності та зростання кількості осіб з середнім рівнем з тенденцією до 
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високого на 3,71 % та відповідне зниження кількості осіб з середнім рівнем з 

тенденцією до низького на 3,71 % за показником особистісної гармонії. Змін в інших 

показниках, в тому числі і в загальному показнику особистісного благополуччя не 

виявлено; 

2) в експериментальній групі: зростання загального особистісного 

благополуччя прикордонників обумовлено зростанням усіх показників. Найбільші 

зміни відбулися по показнику професійного зростання та досягнень. Після 

проведення тренінгу високий рівень особистісного благополуччя виявлено у 31,58 % 

осіб, а середній рівень з тенденцією до високого – у 68,42 % прикордонників, які 

характеризуються відповідними рівнями переживання особистісної здійсненності 

життя, особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації та професійного розвитку 

та досягнень. Осіб з середнім рівнем з тенденцією до низького та з низьким рівнем в 

експериментальній групі після проведення тренінгу не виявлено. 

З метою виявлення якісних змін у переживанні особистісного благополуччя 

персоналом ДПС України та з’ясування особливостей зсуву у досліджуваних 

показниках в контрольній та експериментальній групах було використано Т-

критерій знакових рангів Вілкоксона. Непараметричний критерій Т-критерій 

Вілкоксона використовують для порівняння показників, які вимірюються у двох 

різних умовах на одній і тій же вибірці досліджуваних і дає можливість виявити не 

лише напрямок змін, але й їхню виразність [259]. Окрім того, наявність зсувів у 

досліджуваних показниках підтверджує ефективність впровадження тренінгових 

заходів. Розрахунки Т-критерій знакових рангів Вілкоксона було здійснено за 

допомогою пакету статистичних програм SPSS 17.0 for Windows.  

Для підтвердження зсувів досліджуваних показників особистісного 

благополуччя прикордонників було сформульовано основну і альтернативну 

гіпотези: 

Н0 – рівні показників особистісного благополуччя прикордонників в 

експериментальній групі після проведення тренінгових заходів не перевищують 

відповідні рівні цих показників в контрольній групі. 
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Н1 – рівні показників особистісного благополуччя прикордонників в 

експериментальній групі після проведення тренінгових заходів перевищують 

відповідні рівні цих показників в контрольній групі. 

Розрахунки Т-критерію знакових рангів Вілкоксона здійснювалися за 

наступною формулою: 

         
    (формула 6.1); 

 

де k – кількість нетипових зсувів;    - рангові значення нетипових зсувів. 

Результати розрахунків Т-критерію знакових рангів Вілкоксона в контрольній 

та експериментальній групах представлено у таблиці 6.3 та Додатку К. 

Таблиця 6.3  

Результати розрахунків Т-критерію знакових рангів Вілкоксона в контрольній 

та експериментальній групах 

Показники особистісного благополуччя 

Контрольна група Експериментальна група 

Т-критерій 

Вілкоксона 
р-рівень 

Т-критерій 

Вілкоксона 
р-рівень 

особистісна здійсненість життя після тренінгу 

– особистісна здійсненість життя до тренінгу 
0,000

a
 1,000 -1,604

a
 0,109 

особистісна самоефективність після тренінгу 

– особистісна самоефективність до тренінгу 
-1,000

b
 0,317 -2,809

a
 0,005 

особистісна гармонія після тренінгу – 

особистісна гармонія до тренінгу 
-1,000

b
 0,317 -2,524

a
 0,012 

професійна компетентність та 

самореалізованість після тренінгу – 

професійна компетентність та 

самореалізованість до тренінгу 

0,000
a
 1,000 -2,207

a
 0,027 

професійно-організаційна мотивація після 

тренінгу – професійно-організаційна 

мотивація до тренінгу 

-1,000
b
 0,317 -2,023

a
 0,043 

професійний розвиток та досягнення після 

тренінгу – професійний розвиток та 

досягнення до тренінгу 

-1,000
b
 0,317 -2,371

a
 0,018 

Загальний показник особистісного 

благополуччя після тренінгу – Загальний 

показник особистісного благополуччя до 

тренінгу 

-1,000b 0,317 -3,824a 0,000 

a. Використовуються від’ємні ранги.   

b. Критерій знакових рангів Вілкоксона.   

 

Отримані значення Т-критерію Вілкоксона у контрольній групі за 

показниками: особистісної здійсненності життя (Темп=0), особистісної 
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самоефективності  

(Темп=-1,000), особистісної гармонії (Темп=-1,000), професійної компетентності та 

самореалізованості (Темп=0), професійно-організаційної мотивації (Темп=0), 

професійного розвитку та досягнень (Темп=0) та загального показника особистісного 

благополуччя (Темп=0) показали, що сума від’ємних рангів дорівнює сумі додатних 

рангів, що свідчить про відсутність значущих зсувів у цих показниках. Отже, рівні 

показників особистісного благополуччя прикордонників в контрольній групі до 

проведення тренінгових заходів не перевищують відповідні рівні цих показників 

після них. При порівнянні отриманих значень Т-критерію Вілкоксона з критичними 

значеннями в експериментальній групі за показниками: особистісної здійсненності 

життя (Темп=-1,604), особистісної самоефективності (Темп=-2,809), особистісної 

гармонії (Темп=-2,524
a
), професійної компетентності та самореалізованості  

(Темп=-2,207
a
), професійно-організаційної мотивації (Темп=-2,023), професійного 

розвитку та досягнень (Темп=-2,371
a
) та загального показника особистісного 

благополуччя (Темп=-3,824) для вибірки n=19: Ткрит=37 при р=0,01 [347], виявлено 

значущі зсуви. Отже, рівні показників особистісного благополуччя прикордонників 

в експериментальній групі після проведення тренінгових заходів перевищують 

відповідні рівні цих показників до них. Від’ємні значення Т-критерію Вілкоксона 

розраховано при використанні від’ємних рангів і показують позитивні зрушення у 

всіх показниках особистісного благополуччя. Найбільші зсуви відбулися у 

показниках професійного розвитку та досягнень, особистісної гармонії та 

самоефективності, а також загальному показнику особистісного благополуччя 

прикордонників. Отже, нульова гіпотеза дослідження відкидається та приймається 

альтернативна: рівні показників особистісного благополуччя прикордонників в 

експериментальній групі після проведення тренінгових заходів перевищують 

відповідні рівні цих показників в контрольній групі, що характеризується позитивно 

і свідчить про ефективність проведення тренінгу психологічної підтримки 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України. За результатами 

експериментальної перевірки тренінгової програми розвитку професійного і 

життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації особистісного зростання 
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персоналу ДПС України виявлено позитивні зрушення у всіх показниках 

особистісного благополуччя. 

 

 

6.4 Рекомендації практичним психологам та військовим капеланам 

прикордонного відомства щодо психологічної підтримки особистісного 

благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України 

 

В багатьох провідних країнах світу в збройних силах активно розробляються 

та впроваджуються заходи психологічного забезпечення благополуччя 

військовослужбовців різних силових структур. Вперше заходи, спрямовані на 

забезпечення психологічного благополуччя військовослужбовців було застосовано 

під час Першої світової війни у Міннесоті спільними зусиллями благодійних 

організацій, працівників соціального захисту, волонтерів американського Червоного 

Хреста, Християнської Асоціації молодих чоловіків і жінок та Армії порятунку, які 

відіграли важливу роль у підтримці американських військових підрозділів як на 

власній території, так і за кордоном. Вони підтримувати моральний стан військ на 

всіх етапах конфлікту, пропонуючи використовувати психологічні засоби 

розслаблення, комфорту та активного відпочинку [437]. З 1998 року в армії США 

працює програма MWR – Morale, Welfare and Recreation («Мораль, благополуччя та 

дозвілля»), яка є програмою якості життя, що безпосередньо підтримує їхню 

психологічну готовність, забезпечує якість життя різноманітних військових 

угрупувань, військовослужбовців та здійснює підтримку їхніх сім’ї. В цю програму 

включено соціальні, спортивні, оздоровчі, освітні та інші види діяльності, що 

покращують життя військової громади, сприяють інтелектуальній, психологічній та 

фізичній підготовці військовослужбовців, забезпечують робоче та житлове 

середовище, яке приваблює та зберігає якісний склад армії, забезпечує дозвілля, що 

підтримує якість життя, що відповідає загальноприйнятим американським 

цінностям, сприяє і підтримує психічний та фізичний добробут 

військовослужбовців, військових пенсіонерів, цивільних службовців та їхніх сім’ї; 



441 

 

сприяє розвитку гордості, бойового та корпоративного духу військовослужбовців та 

їхньому добробуту при переїздах тощо [599]. У збройних силах США керівники 

несуть значну відповідальність за благополуччя їх солдатів [496]. В США 

впроваджуються різні програми інтервенції, спрямовані на зміну, розвиток, 

підтримку та збереження особистісного благополуччя: програма підготовки та 

розвитку духовного лідерства ескадри атаки вертольотів Apache Longbow 

спрямована на розвиток навичок лідерства та духовного виживання та створення 

ціннісної конгруентності на стратегічному та індивідуальному рівнях, а також на 

підвищення рівня організаційної відповідальності, продуктивності та благополуччя 

пілотів [510]; комплексна програма фітнесу для солдат, яка складається з трьох 

компонентів: глобальна оцінка переживань солдатів, курси самовдосконалення 

емоційних, соціальних, сімейних та духовних аспектів життя, спрямовані на 

розвиток стійкості солдатів [643], а також позитивні тренінги спрямовані на 

навчання майстерності життєстійкості солдатів [619]; навчальні курси з подолання 

стресів у чотирьох сферах життя пов'язаних зі стратегіями і ресурсами, які 

використовують військовий персонал, щоб впоратись із стресами: життя-алкоголь, 

соціальна підтримка, сім'я та лідерство [496]. 

В психологічну підготовку до здійснення професійної діяльності персоналу 

Норвежського флоту включено: програми індивідуальної адаптації до умов 

діяльності, подолання стресових ситуацій протягом тривалого періоду, впевненості 

у власних силах, набуття знань, вмінь та навичок виконувати завдання; програми 

формування відчуття значущості та визнання за виконану роботу, активної позиції у 

вирішенні проблем, розвитку самореалізації, цілеспрямованої діяльності, розвитку 

твердості, уміння працювати в різних умовах, вміння контролювати членів команди 

та бажання діяти у складних ситуаціях; програми психологічної підтримки та 

турботи про їхні сім’ї в той період, коли вони знаходяться у плаванні [634].  

У збройних силах Канади з метою психологічного забезпечення психічного 

здоров’я та особистісного благополуччя військовослужбовців застосовуються 

програми підтримки здорового способу життя, розвитку вмінь та навичок 

зосередження на поставленій задачі, SMART-навичок (Specific, Measurable, 
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Achievable, Relevant, Timely) цілеутворення та цілепокладання для індивідуального 

управління цілями та постановкою завдань, розвитку навичок контрольованого 

дихання, навичок кидати собі виклик у контексті негативного самообговорення, 

навичок візуалізації, розвитку системи самопідтримки, розвитку навичок визнавати 

особисті межі та межі інших людей у діяльності, стосунках тощо, розвитку навичок 

брати перерви (тайм-аути) для короткого відпочинку, налаштування та 

переналаштування на інші аспекти діяльності, а також запровадження програм 

відпочинку, розслаблення та рекреаційного відновлення. В груповій формі 

запроваджуються програми розвитку лідерства, моніторингу професійних, 

особистісних і соціальних якостей персоналу, а також програми продуктивності та 

ефективності діяльності, програми сприяння здоровому психологічному клімату та 

розвитку навичок турботи про оточуючих людей, програми профілактики та 

усунення психологічних проблем, програми забезпечення відпочинку та навчання 

[446]. 

Для соціально-психологічного забезпечення особистісного благополуччя 

військовослужбовців Ізраїльських сил оборони створено Асоціацію благополуччя 

солдатів Ізраїлю, яка сприяє благополуччю солдатів у сферах відпочинку, освіти та 

культури [509]. Окрім того, для забезпечення особистісного благополуччя 

військовослужбовців в 1981 році в країні створено організацію FIDF (Friends of the 

Israel Defense Forces), якою розроблено та впроваджено програми освітніх, 

культурних, рекреаційних, соціальних послуг, а також створено об'єкти, що 

забезпечують надію, мету та життєву підтримку солдатів [613]. Цікавим є той факт, 

що в Ізраїлі та у всьому світі під час ранкової молитви Шабат (православними) 

євреями читаються молитви за благополуччя сил оборони Ізраїлю [551]. Отже, в 

багатьох провідних країнах світу в збройних силах активно розробляються та 

впроваджуються заходи психологічного забезпечення благополуччя 

військовослужбовців, що сприяє як збереженню їхнього психічного та фізичного 

здоров’я, добробуту, так і якісному продуктивному й ефективному виконанню 

професійних обов’язків. 
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В Україні відповідно до Положення про організацію психологічного 

забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України №829 від 

06.10.2008 р. психологічним забезпеченням є сукупна узгоджена діяльність його 

суб'єктів, спрямована на досягнення психологічної готовності та оптимальної 

працездатності військовослужбовців, державних службовців та працівників за 

трудовим договором ДПС України до виконання завдань з охорони державного 

кордону, підвищення ефективності оперативно-службової діяльності, формування, 

зміцнення та відновлення його оптимального психологічного стану, забезпечення 

соціально-психологічного благополуччя та збереження психічного здоров'я, 

запобігання виникненню професійної деформації шляхом цілеспрямованого 

використання науково обґрунтованих форм, методів і засобів психологічної науки 

[289]. А отже, психологічне забезпечення особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України являється комплексом психологічних, професійних та організаційних 

заходів, спрямованих на психологічну підтримку особистісного благополуччя 

прикордонників. Як зазначає С. Яковенко, для вирішення завдань психологічного 

забезпечення можливостей відомчих психологічних служб замало, тому «необхідно, 

по можливості, уніфікувати психологічні заходи різних структур, наблизити 

допомогу до споживачів, використовувати для цього інфраструктуру цивільних 

психологічних інституцій, залучати підготовлених для такої роботи волонтерів, 

активніше застосовувати групові та популяційні підходи, навчати прийомам 

психологічної само- та взаємодопомоги» [431, C. 10]. 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

в прикордонному відомстві повинна реалізовуватися комплексно та включати: 

проведення психодіагностики особистісного благополуччя прикордонників, 

консультування стосовно переживання особистісного благополуччя та корекцію 

(психологічну підтримку і допомогу з питань актуалізованих життєвих та 

професійних проблем, а також негативних переживань), контрольну 

психодіагностику та профілактику.  

Діагностична процедура, зокрема й контрольна, яка повинна проводитися 

після консультативних та корекційних заходів, має включати аналіз показників 
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особистісного благополуччя персоналу ДПС України: особистісної здійсненності 

життя, особистісної самоефективності та гармонії, професійної компетентності та 

самореалізованості, професійно-організаційної мотивації, професійного розвитку та 

досягнень за допомогою розробленого скринінг-опитувальника особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України. Консультування стосовно переживання 

особистісного благополуччя та корекція передбачає надання психологічної 

підтримки і допомоги персоналу ДПС України з питань актуалізованих життєвих та 

професійних проблем, а також негативних переживань у вигляді індивідуальних 

консультацій психолога, проведення з персоналом тренінгових занять спрямованих 

на розвиток професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання. 

Профілактика переживання особистісного благополуччя персоналу ДПС 

України повинна включати обґрунтовані і своєчасно вжиті дії, спрямовані на: 

запобігання можливим негативним переживанням та станам, налаштування на 

позитивне оптимістичне сприйняття поточних професійних (службових) та інших 

проблем, а також позитивне налаштування на майбутнє; збереження, підтримку і 

захист оптимального рівня професійної (службової) діяльності та життєдіяльності; 

формування потреби у психологічній підтримці особистісного благополуччя та 

відповідальності за власне життя; сприяння в досягненні професійних цілей і 

розкритті професійного потенціалу. Необхідно відзначити, що профілактика 

переживання особистісного благополуччя персоналу ДПС України є одним з 

перспективних напрямів психологічної підтримки особистісного благополуччя, 

оскільки надає можливість колективу органу (підрозділу) охорони державного 

кордону стабільно розвиватися, попереджає появу конфліктів і стресових станів, 

незадоволеність професійною (службовою) діяльністю та організаційною культурою 

прикордонного відомства, сприяє формуванню стимулів і мотивів до здійснення 

діяльності в цілому. Профілактика переживання особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України попереджує зниження ефективності та продуктивності 

діяльності, виникнення професійних захворювань, професійних деформацій та 

звільнення персоналу. 
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До професійно-орієнтованих заходів психологічного забезпечення 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України можна віднести: психолого-

професійний відбір кандидатів на посади ДПС України відповідно до вимог 

виконання професійних (службових) завдань та на навчання; забезпечення належної 

психологічної підготовки та мотивації персоналу ДПС України для виконання 

професійних (службових)завдань за призначенням; здійснення психологічного 

супроводу та просвіти персоналу ДПС України з питань підвищення його 

особистісної активності, участі та відповідальності стосовно профілактики 

професійних деформацій, стресових розладів, депресії, збереження та відновлення 

психічного та психологічного здоров’я, відновлення та підтримки психологічної 

готовності та спроможності виконувати професійні (службові) обов’язки, розвитку 

професійного потенціалу; запровадження у процес професійної психологічної 

підготовки персоналу ДПС України спеціальних короткострокових програм з 

набуття ними знань, умінь та навичок стосовно саморегуляції та оптимізації 

психічних станів і негативних переживань, що базуються на використанні різних 

прийомів дихання, впливу на біологічно активні точки тіла, самопереконанні, 

використанні найпростіших психотропних засобів, зміні м’язового тонусу тощо [7]; 

розвитку позитивної та оптимістичної установки та навичок активізації зусиль 

стосовно використання особистісного та професійного потенціалу при виконанні 

професійних (службових) завдань тощо. 

До організаційних заходів психологічного забезпечення особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України можна віднести: регулярне планування та 

управління психосоціальним середовищем прикордонного підрозділу. Професійні 

(службові) завдання та вимоги, що пред'являються до діяльності прикордонників, і 

робочий час повинні бути узгоджені одні з іншими, а також із кваліфікацією та 

професійною компетентністю, знаннями, вміннями, навичками та здібностями 

персоналу ДПС України. Тому напрямками роботи управлінського персоналу 

прикордонного відомства щодо психологічного забезпечення особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України може бути реалізація наступних 

організаційних заходів: моніторинг ризиків та небезпек середовища здійснення 
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професійної (службової) діяльності та організація безпеки, що дасть можливості 

створити у персоналу почуття безпеки, швидко адаптуватися до середовища 

здійснення професійної (службової) діяльності та зменшити стресові реакції; 

створення позитивного соціально-психологічного клімату, запровадження правил 

емоційної підтримки, однакового ставлення до всіх з боку керівництва та колег; 

організація внутрішньої комунікації для уникнення непорозумінь, чуток, конфліктів 

і невпевненості та зворотнього зв’язку з метою своєчасного виявлення невдоволень 

та проблем; залучення персоналу до розробки інноваційних пропозицій щодо 

покращення організації та здійснення професійної (службової) діяльності; 

запровадження порядку винагород та визнання персоналу, які мотивуватимуть його 

на досягнення успіхів; запровадження заходів, які сприятимуть здоровому способу 

життя; заходів підвищення компетентності з питань збереження та покращення 

стану здоров’я, уникнення стресу в середовища здійснення професійної (службової) 

діяльності, професійного вигорання та деформацій. 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

в прикордонному відомстві може реалізовуватися у наступних формах: 

профілактичні навчальні програми психологічної підтримки особистісного 

благополуччя для персоналу ДПС України різних органів (підрозділів) 

прикордонного відомства, а також для керівників органів (підрозділів) охорони 

державного кордону та інших фахівців з управління персоналом; індивідуальна та 

групова корекційно-консультативна робота з персоналом ДПС України з проблем 

переживання особистісного благополуччя; групові колективні семінари та тренінги 

спрямовані на зростання знань, вмінь та навичок персоналу ДПС України з питань 

поглиблення усвідомлення особистісної здійсненності життя, особистісної 

самоефективності та гармонії, професійної компетентності та самореалізованості, 

професійно-організаційної мотивації, професійного зростання та досягнень.  

Окрім того, психологічна підтримка особистісного благополуччя повинна 

здійснюватися у напрямках: орієнтації персоналу ДПС України на динамічну, 

творчу, відповідальну позицію в процесі здійсненні професійної (службової) 

діяльності, на готовність до ризику, експериментування, новаторства та інновацій; 
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організацію професійної (службової) діяльності персоналу ДПС України із 

врахуванням й інших аспектів їхнього життя: особистісних інтересів та інших сфер 

життєдіяльності, сім’ї, соціального оточення тощо як способу збереження гармонії 

між їхнім особистим життям і кар’єрою; організацію соціокультурної діяльності в 

прикордонному відомстві в контексті популяризації особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України; організацію дозвілля, туризму та відпочинку з 

урахуванням потреб і побажань персоналу ДПС України; підготовку і підвищення 

компетентності з психологічної підтримки особистісного благополуччя психологів 

прикордонного відомства та керівників органів (підрозділів) охорони державного 

кордону та інших фахівців з управління персоналом.  

З метою запровадження заходів психологічної підтримки особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України в прикордонному відомстві керівництву ДПС 

України може бути рекомендовано реалізацію аналітичних, інноваційних процедур 

та процедур реалізації, управління та контролю особистісного благополуччя 

прикордонників. Аналітичні процедури включають вивчення зовнішнього та 

внутрішнього середовища прикордонного підрозділу, професійних, особистісних та 

соціальних потреб і проблем персоналу, його професійно-організаційної мотивації, 

можливостей для підвищення професійної компетентності та самореалізованості, 

професійного зростання та досягнень. Інноваційні процедури містять визначення і 

організацію розробки та впровадження нових програм професійної підготовки 

персоналу для здійснення діяльності з врахуванням його особистісних та 

професійних інтересів, потреб, прагнень, а також моніторинг їхньої якості. 

Процедура реалізації полягає у проведенні цілеспрямованої політики 

психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу ДПС України в 

системі психологічного забезпечення професійної діяльності прикордонників. 

Процедура управління і контролю включає організацію стратегічного і 

оперативного планування психологічної роботи з психологічної підтримки 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України, інформаційне забезпечення з 

питань переживання благополуччя та організацію контролю проведених заходів. 
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Компоненти психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу 

ДПС України представлено у таблиці 6.4. 
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Таблиця 6.4 

Компоненти психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу ДПС України 
Психологічне забезпечення особистісного благополуччя персоналу ДПС України 

Н 

А 

П 

Р 

Я 

М 

И 

досягнення 

особистісної 
здійсненності життя 

прикордонників 

П 

Р 

И 

Н 

Ц 

И 

П 

И 

науковості 

З 

А 

Х 

О 

Д 

И 

П 

С 

И 
Х 

О 

Л 

О 

Г 

І 
Ч 

Н 

І 

профілактичні 

М 

Е 

Т 

О 

Д 

И 

опитування 

Ф 

О 

Р 

М

И 

 

Р 

Е 

А 

Л 

І 

З 

А 

Ц 

І 

Ї 

профілактичні навчальні програми психологічної підтримки 

особистісного благополуччя 
психодіагностичні 

комплексності консультативно-корекційні 
індивідуальна та групова корекційна робота з особами з низьким 

рівнем особистісного благополуччя 

розвиток 

особистісної 

самоефективності 

періодичності 
(регулярності) 

розвивально-формувальні 

тестування 

групові колективні семінари та тренінги спрямовані на зростання 
знань, вмінь та навичок з питань поглиблення усвідомлення 

особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності та 

гармонії, професійної компетентності та самореалізованості, 
професійно-організаційної мотивації, професійного зростання та 

досягнень 

психолого-професійний відбір 

П 

Р 

О 
Ф 

Е 

С 
І 

Й 

Н 
І 

психологічна підготовка та 
мотивація 

психологічні 
консультації 

орієнтація персоналу ДПС України на динамічну, творчу, 

відповідальну позицію в процесі здійсненні професійної діяльності, на 

готовність до ризику, експериментування, новаторства та інновацій 

досягнення 

особистісної 

гармонії 

достовірності 

(об’єктивності, 

точності) 

короткострокові спец-програми 
з саморегуляції та оптимізації 

психічних станів і негативних 

переживань 
тренінги 

психологічний супровід та 

просвіта 

організація професійної діяльності із врахуванням й інших аспектів 

життя: особистісних інтересів та інших видів діяльності, сім’ї, 

соціального оточення тощо як способу збереження гармонії між їхнім 

особистим життям і кар’єрою 

розвиток 

професійної 
компетентності та 

самореалізованості 

зрозумілості та 
адекватності 

інтерпретації 

первинних даних 

О 

Р 

Г 
А 

Н 

І 

З 

А 

Ц 
І 

Й 

Н 
І 

моніторинг ризиків та небезпек 

робочого середовища та 
організація його безпеки 

психологічні 

вправи та 
завдання 

організація соціокультурної діяльності в прикордонному відомстві в 
контексті популяризації особистісного благополуччя 

оперативності 

створення позитивного 
соціально-психологічного 

клімату, емоційної підтримки 

організація внутрішньої 
комунікації та зворотнього 

зв’язку моделювання 

ситуацій та дій 

підготовка і підвищення компетентності психологів прикордонного 

відомства керівників органів охорони кордону та інших фахівців з 

управління персоналом з питань психологічної підтримки 

особистісного благополуччя для персоналу ДПС України розвиток 
професійно-

організаційної 

мотивації 

дієвості 

залучення персоналу до 

розробки інноваційних 
пропозицій 

запровадження заходів 

сприяння здоровому способу 
життя 

релаксації та 
медитації 

організація дозвілля, туризму та відпочинку з урахуванням потреб і 
побажань персоналу ДПС України 

сприяння 

професійному 
розвитку та 

досягненням 

ефективності 

запровадження заходів 

підвищення компетентності з 
питань збереження та 

покращення здоров’я, 

уникнення стресу на робочому 
місці, професійного вигорання 

та деформацій 

4
2
3
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Окрім психологів, психологічна підтримка особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України знаходяться у межах компетенції військових капеланів. 

Відповідно до Положення про службу військового духовенства (капеланську 

службу) у Державній прикордонній службі України за № 1430/29560 від 02 

листопада 2016 р. основним призначенням військового священика (капелана) є 

задоволення релігійних потреб особового складу ДПС України, зміцнення його 

позитивних рис характеру та моральних цінностей [290]. Основними напрямами 

діяльності військового священика (капелана) у зазначеному Положенні, що 

орієнтовані на забезпечення особистісного благополуччя, є: задоволення релігійних 

потреб військовослужбовців, релігійно-освітня робота, індивідуальний підхід у 

роботі з особовим складом, соціально-доброчинна діяльність, задоволення 

релігійних потреб сімей військовослужбовців та ветеранів [290].  

Основними завданнями військового священика (капелана), спрямованими на 

психологічне забезпечення особистісного благополуччя прикордонників у 

зазначеному Положенні визначено: організацію та проведення молитов, 

богослужінь, благословень, урочистих і поминальних заходів та інших релігійних 

обрядів і культів, пов'язаних із задоволенням релігійних потреб 

військовослужбовців, з урахуванням державних та релігійних свят та ознайомлення 

військовослужбовців з основами релігійного вчення; виховання у 

військовослужбовців високого патріотичного почуття та бойового духу на основі 

морального і духовного потенціалу релігійної та культурної спадщини українського 

народу; виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей з іншим 

світоглядом та релігійними переконаннями; ознайомлення особового складу з 

історією національного, культурного та релігійного становлення української 

державності; допомогу військовослужбовцям у розвитку їх особистих та 

колективних моральних якостей: братерства, мужності, хоробрості, 

відповідальності, поміркованості, жертовності, дисциплінованості, розсудливості; 

забезпечення військовослужбовців релігійною атрибутикою, духовною літературою 

та іншими речами, потрібними для задоволення їхніх релігійних потреб; участь у 

реабілітації військовослужбовців, які потребують психологічної допомоги; надання 
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допомоги та підтримки військовослужбовцям [290]. Ефективною є робота 

військових капеланів у зонах бойових дій, де вони фактично замінюють психологів і 

укріплюють боєздатність особового складу, підтверджує необхідність існування 

інституту військового капеланства [361]. 

Відповідно до Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах та інших 

військових формуваннях України головним призначенням душпастирювання є: 

сповіщення військових про таїнство Бога; виховання почуття любові до 

Батьківщини, поваги до загальнонародних і загальнолюдських цінностей 

культурного та духовного надбання; розвиток у воїнів стійких моральних якостей, 

необхідних для військової служби та подальшої суспільно-корисної діяльності. 

Головними завданнями душпастирства є: проголошення людям у погонах релігійних 

вчень, прилучення до святих таїнств; виховання любові до Бога, готовності до 

самопожертви заради Вітчизни і ближніх; формування у військових Божих чеснот 

(віри, надії, любові) і моральних чеснот (мудрості, поміркованості, мужності і 

справедливості), нетерпимості до всякого роду гріха – морального зла; усвідомлення 

всіма військовими (як начальниками, так і підлеглими) відповідальності перед 

Богом за свої вчинки; плекання вірності присязі, Бойовому прапорові частини; 

розвиток любові до Батьківщини, послуху керівництву держави та військовому 

командуванню, зміцнення віри у справедливість справи захисту Батьківщини; 

свідоме дотримання дисципліни як основи встановленого Божого порядку; розвиток 

морально-психологічної стійкості в подоланні небезпек і труднощів військової 

діяльності [272]. 

Згідно з чинним законодавством та угодами про співпрацю між церквами та 

Збройними Силами (та іншими військовими формуваннями України), головними 

формами роботи військових душпастирів є: прилучення до святих таїнств 

військовослужбовців, які з власної волі звертаються до душпастиря; організація 

відвідування військовослужбовцями місцевих храмів, розташованих поблизу місць 

дислокації військових частин; узгодження з командуванням частини питань 

відправлення богослужінь за умови відсутності храму поблизу частини; організація 

та впровадження навчальних програм з основ християнської віри; проведення 
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спеціальних програм (антиалкогольної, антинаркотичної, проти самогубств, 

розлучень, дитячого виховання та ін.); робота з сім’ями військовослужбовців; 

відвідування хворих військовослужбовців у шпиталях і лікарнях; участь у складанні 

присяги молодим поповненням; освячення Бойових Знамен, військової техніки та 

приміщень; опіка над захороненнями воїнів, які загинули під час воєн; будівництво 

нових і відновлення старих храмів, призначених для потреб військовослужбовців; 

інші завдання, виходячи з реалій життя та специфічних умов діяльності Збройних 

Сил та інших військових формувань [272]. 

Оскільки діяльність військових капеланів спрямована на духовну опіку та 

підтримку прикордонників у визнанні (усвідомленні) та вирішенні їхніх духовних 

потреб, спектр яких є надзвичайно різноманітний, узагальнюючим показником 

впливу духовного піклування та втручання, а також стратегічного значення 

капеланства, може стати показник особистісного благополуччя, як максимально 

узагальнений універсальний показник оцінки якості загальної життєдіяльності в 

цілому та показником переживання стану якості здійсненності життя 

прикордонників, що впливає на всі сфери їхньої життєдіяльності. Діяльність 

військових капеланів зорієнтована на роботу з внутрішнім світом прикордонників. 

Окрім того, у капеланів є більш широкі можливості працювати із сім’ями 

військовослужбовців, батьками, рідними порівняно з офіцерами, молодшими 

командирами та психологами [141, c. 347], оскільки на вимогу капелана вони 

швидше погодяться на зустріч та відповідно і розмову.  

В професійній діяльності військовий священик (капелан) повинен надавати 

перевагу індивідуальним формам роботи з особовим складом прикордонного 

відомства. Надання психологічної підтримки прикордонникам з питань 

особистісного благополуччя вимагає оволодіння військовими капеланами 

необхідними компетенціями. Військовий капелан, який надає психологічну 

допомогу у зазначеному контексті повинен: 

1) мати активну життєву позицію, самостійно визначати життєві та 

професійні пріоритети, працювати на досягнення цілей; 
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2) володіти навичками вербальної комунікації: чітко та впевнено 

спілкуватися з широким колом осіб, швидко, логічно та структуровано формувати 

висловлювання; 

3) володіти навичками написання текстів, листів, звітів, використовуючи 

чітку та лаконічну мову, навичками роботи з комп’ютером та в інтернеті; 

4) володіти навичками активного слухання, рефлексії та навичками 

задавати відкриті запитання, що допомагатиме прикордонниками розмірковувати 

над власним досвідом, моделями поведінки, переконаннями та проблемами; 

5) бути орієнтованим «на клієнта», поважати його як цілісну особистість: 

володіти холістичним підходом у психологічній допомозі та підтримці і піклуванні 

про окремих прикордонників (членів їхніх сімей тощо), а також про прикордонний 

орган (підрозділ) в цілому із врахуванням зв'язків між фізичним, психологічним та 

духовним благополуччям, залишаючись при цьому орієнтованим на індивідуальні 

відмінності прикордонників; 

6) володіти техніками надання емоційної підтримки та емпатії: техніками 

створення у прикордонників відчуття «перебування в проблемній ситуації разом з 

ними», допомагаючи прикордонникам не відчувати себе самотніми та кинутими 

наодинці, відчуття «розради, втіхи», відчуття «присутності підтримки з боку інших 

осіб» та налаштування на позицію «триматися», створювати відчуття «безпечного 

місця», в якому прикордонники можуть бути самими собою і можуть висловити свої 

переживання і побоювання у конфіденційній обстановці;  

7) володіти навичками швидкого прийняття рішень: визначення 

пріоритетів у роботі, навичками розробки та організація проектів та програм 

психологічної підтримки особистісного благополуччя прикордонників з 

використанням групових форм роботи;  

8) володіти навичками проведення консультацій та навичками організації 

спілкування з прикордонниками для досягнення поставлених цілей; 

9) володіти навичками управління змінами, які виникають в середовищі 

здійснення професійної (службової) діяльності та в інших сферах життєдіяльності: 

вміти приймати життєві виклики, розуміти необхідність змін у власному житті та 
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приймати оптимальні рішення для вирішення складних життєвих та професійних 

проблем та заохочувати до цього інших людей; 

10) володіти навичками ведення переговорів з метою позитивної взаємодії з 

іншими людьми і досягнення бажаних узгоджених результатів; 

11) володіти навичками роботи в команді: навичками співпраці, 

конструктивного виходу з конфліктних ситуацій для досягнення спільних цілей; 

12) володіти аналітичним мисленням. 

В межах правового поля здійснення професійної діяльності військові капелани 

ДПС України можуть надавати психологічну допомогу з питань психологічної 

підтримки особистісного благополуччя прикордонникам у напрямках соціально-

психологічної підтримки, психологічної просвіти та профілактики. Соціально-

психологічна підтримка військовими капеланами особистісного благополуччя 

прикордонників передбачає соціально-психологічне спрямування активності, 

рефлексії, осмислення та активізації прикордонників у напрямках особистісної 

здійсненності життя, переживання особистісної гармонії та активізацію власної 

самоефективності, спрямування активності на розвиток професійної компетентності 

та самореалізованості, мотивацію для здійснення професійної (службової) 

діяльності, професійний розвиток та досягнення. Соціально-психологічна підтримка 

військовими капеланами особистісного благополуччя прикордонників включає:  

емоційну підтримку: формування впевненості прикордонників у тому, що про 

них дбають, їх люблять, про них піклуються, що вони не одинокі, їхнє життя та 

професійна (службова) діяльність є важливими тощо; 

екзистенційно-смислову підтримку в контексті релігійних вчень: порівняння 

життєвих та професійних ситуацій із прикладами із священних писань, ведення 

дискусій та надання відповідей на запитання, чи правильно прикордонники 

ставляться до тієї чи іншої проблеми тощо, допомога у сприйнятті та інтерпретації 

подій та ситуацій, які відбуваються в різних сферах життєдіяльності 

прикордонників;  

психологічну підтримку у напрямку активізації наснаги (натхнення) на життя: 

допомогу у переосмисленні складних життєвих та професійних (службових) 
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ситуацій, допомогу у використанні цих проблемних ситуацій як досвіду (ресурсу, 

інструменту), який сприятиме новому етапу розвитку, як причини для активізації 

зусиль для покращення життя та/або його зміни, активізація натхнення, загального 

піднесення й радості в житті. 

В екстремальних умовах здійснення професійної (службової) діяльності з 

охорони державного кордону психологічна робота капеланів з прикордонниками 

проводиться з наступних психологічних проблем, пов’язаних з переживанням 

особистісного благополуччя: 

1. Психологічна підтримка спрямована на психоемоційне пристосування 

до екстремальних (бойових) умов через пошук сенсу і мети проживання важких 

часів. 

2. Психологічна допомога спрямована на подолання травматичних 

переживань, пов’язаних із пораненням або загибеллю побратимів чи цивільного 

населення, страхом перед смертю, провиною і прощенням тощо. 

3. Психологічна допомога стосовно сімейних проблем та відносин, 

спрямована мотивування та активне використання ресурсів віри (вірувань) та 

особистісних та професійних ресурсів прикордонників в управлінні власними 

труднощами, власним життям, професійним зростанням тощо. 

4. Психологічна робота з родиною, колегами, керівництвом та друзями з 

питань соціально-психологічної підтримки прикордонників у складних життєвих та 

професійних ситуаціях. 

5. Психологічна допомога з питань примирення та терпимості в 

прикордонних підрозділах. 

6. Психологічна допомога з питань переживання духовної та особистісної 

гармонії. 

7. Консультації з організації та забезпечення культурно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на зростання особистісного благополуччя прикордонників: 

сприяння організації цих заходів та допомога в їхньому проведенні, формування 

потреби у прикордонників у необхідності прийняття участі в освітніх програмах, 



456 

 

тренінгах та інших заходах, орієнтованих на їхнє особистісне й професійне 

зростання та самореалізацію. 

8. Допомога у залученні та підтримці зв'язку з різними установами, і якщо 

це необхідно, і якщо потрібно, супровід прикордонників до цих установ. 

Діяльність капеланів у напрямку психологічної просвіти та профілактики з 

питань психологічної підтримки особистісного благополуччя прикордонників може 

бути спрямована на забезпечення задоволення релігійних потреб прикордонників та 

проведення релігійно-освітньої роботи з питань особистісної здійсненності, гармонії 

та самоефективності прикордонників, професійної мотивації, компетентності та 

самореалізованості, розвитку та досягнень, а також здійснення індивідуальної 

душпастирського супроводу та опіки особового складу прикордонного відомства.  

Отже, запровадження заходів психологічної підтримки особистісного 

благополуччя в систему психологічного забезпечення професійної (службової) 

діяльності персоналу ДПС України дозволить виявляти його актуалізовані 

особистісні, професійні та соціальні потреби, здійснювати діагностику особистісної 

здійсненності життя, особистісної самоефективності та гармонії, професійної 

компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної мотивації, 

професійного зростання та досягнень, проводити консультування, корекцію і 

профілактику, розробляти заходи психологічної підтримки та допомоги з питань 

переживання особистісного благополуччя прикордонників. 

 

 

Висновки до шостого розділу 

 

Психологічна підтримка особистісного благополуччя в професійній сфері 

життєдіяльності базується на фундаментальних положеннях гуманістичної, 

екзистенціальної, аналітичної, генетичної, позитивної психології та концепції 

розвитку й процвітання М. Селігмана та М.Чіксентміхайї. Психологічне 

забезпечення особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності 

включає інструменти для психологічної діагностики та консультування з питань 
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переживання особистісного благополуччя, тренінгову програму психологічної 

підтримки особистісного благополуччя, а також рекомендації психологам, 

управлінському персоналу та капеланам щодо психологічної підтримки 

особистісного благополуччя.  

Психологічна підтримка особистісного благополуччя базується на структурній 

моделі особистісного благополуччя, відповідно до якої основними напрямами її є: 

психологічна допомога у переживанні особистісної здійсненності життя, розвитку 

особистісної самоефективності, досягненні особистісної гармонії, розвитку 

професійної компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації, сприянні професійному розвитку та досягненням. Основними 

принципами психологічного забезпечення особистісного благополуччя в 

професійній сфері життєдіяльності виокремлено принципи: науковості, 

комплексності, періодичності (регулярності), зрозумілості та адекватності 

інтерпретації первинних даних, оперативності, дієвості та ефективності.  

З метою психологічної діагностики та виявлення особливостей особистісного 

благополуччя розроблено скринінг-опитувальник особистісного благополуччя, 

концептуальною основою якого стала структурна модель та розроблена на її основі 

типологія особистісного благополуччя. Скринінг-опитувальник особистісного 

благополуччя призначений для експрес-діагностики рівнів та типів переживання 

особистісного благополуччя.  

Розроблено програму психологічної підтримки особистісного благополуччя 

персоналу ДПС України різних управлінських рівнів, професійної спрямованості та 

фахової кваліфікації, незалежно від виконання службових завдань, яка містить 

програму психологічного консультування з проблем переживання особистісного 

благополуччя в професійній сфері життєдіяльності та тренінгову програму з 

розвитку професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання персоналу ДПС України. Тренінгова програма з розвитку 

професійного і життєвого цілепокладання та психологічної фасилітації 

особистісного зростання персоналу ДПС України складається з шести 

інтерактивних блоків вправ спрямованих на розвиток та підвищення усвідомлення 



458 

 

особистісної здійсненності життя, розвиток особистісної самоефективності, 

поглиблення переживання особистісної гармонії, розвиток професійної 

компетентності та самореалізованості, розвиток та підвищення професійно-

організаційної мотивації, активізацію професійного розвитку і досягнень, і включає 

оцінку особистісного благополуччя персоналу ДПС України до та після проведення 

тренінгу. За результатами експериментальної перевірки тренінгової програми 

виявлено позитивні зрушення у всіх показниках особистісного благополуччя: 

особистісної здійсненності життя, особистісної самоефективності, особистісної 

гармонії, професійної компетентності та самореалізованості, професійно-

організаційної мотивації, професійного зростання та досягнень, а також загальному 

показнику особистісного благополуччя прикордонників. 

Запропоновано рекомендації практичним психологам прикордонного 

відомства щодо психологічної підтримки особистісного благополуччя персоналу 

Державної прикордонної служби України, що містить комплекс психологічних 

(психодіагностику особистісного благополуччя, консультування з питань 

переживання особистісного благополуччя та корекцію – психологічну підтримку і 

допомогу з вирішення актуалізованих життєвих та професійних проблем, а також 

негативних переживань, контрольну психодіагностику та профілактику), 

професійних (психолого-професійний відбір кандидатів на посади; забезпечення 

психологічної підготовки та мотивації; здійснення психологічного супроводу та 

просвіти з питань підвищення особистісної активності, профілактики професійних 

деформацій, стресових розладів, депресії, збереження та відновлення психічного та 

психологічного здоров’я, відновлення та підтримки психологічної готовності, 

розвитку професійного потенціалу, позитивної та оптимістичної установки на 

виконання завдань службової діяльності тощо) та організаційних заходів 

(моніторинг ризиків та небезпек робочого середовища та організація безпеки; 

організація внутрішньої комунікації для своєчасного виявлення невдоволень та 

проблем; залучення персоналу до розробки інноваційних пропозицій щодо 

покращення організації та виконання професійної діяльності; запровадження 

порядку винагород та визнання персоналу, які мотивують на досягнення успіхів; 
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запровадження заходів, які сприяють здоровому способу життя; організація заходів 

підвищення компетентності з питань збереження та покращення здоров’я, 

уникнення стресу на робочому місці, професійного вигорання та деформацій). 

Запропоновано рекомендації військовим капеланам щодо психологічної 

підтримки особистісного благополуччя персоналу ДПС України орієнтовані на 

психологічну допомогу у напрямку соціально-психологічної підтримки 

особистісного благополуччя прикордонників, що передбачає соціально-

психологічне спрямування активності, рефлексії, осмислення та активізацію 

переживання особистісної здійсненності життя, особистісної гармонії та активізацію 

власної самоефективності, спрямування активності на розвиток професійної 

компетентності та самореалізованості, мотивацію для здійснення професійної 

діяльності, професійний розвиток та досягнення; у напрямку психологічної просвіти 

та профілактики, спрямованих на забезпечення задоволення релігійних потреб 

прикордонників, проведення релігійно-освітньої роботи з питань особистісної 

здійсненності, гармонії та самоефективності прикордонників, професійної 

мотивації, компетентності та самореалізованості, розвитку та досягнень, а також у 

напрямку здійснення індивідуального душпастирського супроводу та опіки 

особового складу прикордонного відомства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретико-методологічне обґрунтування та 

узагальнення результатів вивчення наукової проблеми – психології особистісного 

благополуччя персоналу ДПС України і представлено її вирішення. Результати 

дослідження дали підстави для формулювання висновків, які засвідчують виконання 

поставлених завдань та досягнення мети дослідження. 

1. Науково-теоретичний аналіз свідчить, що проблема особистісного 

благополуччя є мало дослідженою в професійній сфері життєдіяльності. Наявність 

великої кількості науково-теоретичних підходів та теорій до дослідження 

особистісного благополуччя, його моделей та наповненості розглядається на різних 

рівнях узагальненості або по відношенню до різних об’єктів. Особистісне 

благополуччя розглядається як переживання оцінювання якості життя й 

життєдіяльності та як переживання власного внутрішнього стану. Результати 

теоретичного аналізу дають підстави для розгляду поняття психологічного 

благополуччя особистості як континууму суб’єктивних переживань станів та оцінок 

різних її сторін та життя. Переживання психологічного благополуччя викликає 

проживання органічних відчувань, вражень, відчуттів та почуттів, які відповідають 

певному ставленню особистості до себе та до інших, її способу дій під впливом 

інших людей та/або зовнішнього світу. Психологічне благополуччя розглядається як 

багатомірний психологічний конструкт, який охоплює широку сферу переживань 

позитивних станів та властивостей особистості, внутрішньої комфортності та 

задоволення життям в різних його аспектах та рівнем щастя при оцінюванні якості 

життя, потреби у саморозвитку в контексті переживання та відчування власного 

розвитку як процесу самоудосконалення, осмисленості його та цілеспрямованості, а 

також повноцінного функціонування в часовому континуумі минулого, 

теперішнього та майбутнього життя, яке пов’язує усі рівні її екзистенційності та 

дійсності існування, а також є ціннісно-смисловою константою психічної 

організації. Як психологічна категорія «психологічне благополуччя» 

співвідноситься з поняттями «щастя», «задоволення», «позитивне повноцінне 



462 

 

функціонування», «самоприйняття, самовизначення, самореалізація» тощо. 

Особистісне благополуччя визначено як глобальне, цілісне суб’єктивне рефлексивне 

переживання особистістю позитивності та значущості власного «Я-існування» в 

цілому (як переживання якості життя) та через призму її життєздійснення в 

середовищі професійної діяльності, що репрезентує інтегральну оцінку якості 

життя, позитивні афекти стосовно професійної діяльності, організаційного 

середовища та, як наслідок, життя в цілому, а також як суб’єктивне переживання-

проживання ситуативного досвіду в різних сферах життєдіяльності як гармонійне 

поєднання вкладених зусиль та отриманої вигоди (винагороди, визнання, 

перспектив тощо). Особистісне благополуччя є переживанням та інтегральною 

рефлексивною оцінкою суб’єктом якості власного життя і життєдіяльності в цілому. 

2. Професійна діяльність персоналу ДПС України обумовлена соціальними, 

соціально-психологічними, професійними та організаційними чинниками. 

Нормованість змісту та структури професійної діяльності прикордонників є базовим 

соціальним чинником, який впливає на переживання особистісного благополуччя, 

повністю залежить від умов несення служби і має обмеження власних можливостей 

щодо забезпечення актуалізованих потреб, цілей, життєвих перспектив в різних 

сферах життєздійснення. Специфіка переживання особистісного благополуччя 

персоналом ДПС України в сфері професійної діяльності виявляється в інтеграції 

переживань станів психологічного задоволення, комфорту, внутрішньої і зовнішньої 

гармонії, що в результаті відображається у відповідних ефектах: задоволеності 

умовами, процесом та результатами діяльності, міжособистісними відносинами, 

спілкуванням з колегами та керівниками, професійною компетентністю, 

самореалізованістю, досягненнями в професійній діяльності, почутті власної 

гідності та внутрішньої свободи, що визначають переживання-проживання 

особистісної та професійної здійсненності життя прикордонників. А особистісне 

благополуччя, як переживання якості життя, в свою чергу, детермінує ефективність 

професійної (службової) діяльності прикордонників.  

3. Розроблено фокусовано-холістичну модель особистісного благополуччя на 

основі системно-холістичного підходу, що дає можливість виявити цілісний 
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всеосяжний взаємозв’язок та вплив різних фокусів особистісного благополуччя на 

життєдіяльність особистості, особливості задоволеності життям в цілому, 

переживання відчуття звершеності, ясності, здійсненності та якості власного життя. 

Основними параметрами емпіричного дослідження особистісного благополуччя 

означено «психологічне поле» життєвого середовища, який складається з трьох 

фокусів: особистісного (внутрішнього психологічного), професійного та 

організаційного, виокремлення яких дає можливість розглядати його в контексті 

холістичного (цілісного) ставлення особистості до власного життєвого шляху, та 

параметр «психологічне поле» часу, відповідно до якого здійснюється фокусування 

на: минулому (через позитивне оцінювання досвіду), теперішньому (через 

позитивне переживання актуального стану) і майбутньому (через позитивний образ 

«Я-майбутнє») життя особистості.  

4. Емпірично виявлено особистісні, професійні та організаційні особливості 

особистісного благополуччя персоналу ДПС України та з’ясовано кореляційні 

зв’язки особистісного благополуччя персоналу ДПС України з показниками 

особистісного, професійного та організаційного фокусів. Визначено структурні 

компоненти особистісного благополуччя: особистісну здійсненність, особистісну 

самоефективність, особистісну гармонію, професійну компетентність та 

самореалізованість, професійно-організаційну мотивацію та професійний розвиток й 

досягнення. Виявлено та проаналізовано чотири типи переживання особистісного 

благополуччя (особистісно-орієнтований, кар’єрно-орієнтований, професіонально-

орієнтований, соціально-орієнтований), які вирізняються особливостями 

особистісної здійсненності життя прикордонників, особистісної самоефективності 

та гармонії, їхньої професійної компетентності та самореалізованість, професійної 

організаційної мотивації та професійного розвитку і досягненнями. 

5. Доведено, що структура переживання особистісного благополуччя фахівців 

різних професійних спільнот має відмінності і залежить від місця професійної 

(службової) діяльності в психологічній структурі їхньої життєдіяльності. В 

структурі переживання особистісного благополуччя показники особистісної 

гармонії, професійного розвитку та досягнень чоловіків та жінок-прикордонників 



464 

 

мають відмінності. Переживання особистісної самоефективності та гармонії, 

професійної компетентності та самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації, професійного розвитку та досягнень мають відмінності залежно від віку і 

є найвищими у зрілому віці. Найвища професійно-організаційна мотивація 

проявляється у осіб, які тільки починають професійну діяльність, що пов’язано з 

наявністю у них високого професійного інтересу, обумовленого організаційними, 

соціальними та іншими характеристиками професії, з актуалізованими потребами в 

оцінці власної професійної придатності, з можливостями покращення життя інших 

людей (суспільною користю від участі у діяльності), з переживанням особистої 

відповідальності за успішну працю та готовністю до подолання можливих 

моральних, фізичних та інших труднощів, а також з потребами у матеріальному 

забезпеченні (заробітку), прагненні до престижу тощо, та у осіб, які наближаються 

до пенсійного віку і не бажають завершення трудового життя. Переживання кризи 

середнього віку знижує рівень особистісного благополуччя. Професійна 

компетентність та самореалізованість залежить від віку. Рівень загального 

особистісного благополуччя зростає зі зростанням стажу роботи (вислуги років). 

Низькі рівні особистісного благополуччя притаманні особам, які почали самостійне 

доросле життя і не мають значущих досягнень в особистісному та професійному 

житті, досвіду виконання професійної діяльності та ще не набули професійно-

важливих якостей. Переживання особистісної гармонії, професійної компетентності 

та самореалізованості, професійного розвитку й досягнень, загальний показник та 

тип особистісного благополуччя мають відмінності залежно від стажу роботи 

(вислуги років). Професійна компетентність і самореалізованість, професійний 

розвиток і досягнення, загальний показник особистісного благополуччя 

прикордонників залежать від стажу роботи (вислуги років). Тип професійної 

діяльності впливає на структуру переживання особистісного благополуччя: 

специфіка професійної (службової) діяльності визначає відмінності у переживаннях 

особистісної здійсненності життя, особистісної гармонії, самоефективності, 

професійної компетентності й самореалізованості, професійно-організаційної 

мотивації, професійного розвитку та досягнень фахівцями різних професійних 
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спільнот залежно від статі, віку, стажу роботи (вислуги років), службового статусу, 

досвіду приватної практики та відмінності у загальному показнику й типах 

особистісного благополуччя. Професійна діяльність, що передбачає наявність 

приватної практики, розширює професійний досвід та компетенції фахівців, і 

впливає на рівень їхнього особистісного благополуччя в контексті особистісної 

здійсненності життя та самоефективності. Професійна (службова) діяльність, що 

передбачає зростання службового статусу фахівців, впливає на рівень їхньої 

професійно-організаційної мотивації та загальний показник особистісного 

благополуччя. Прикордонники з вищим службовим статусом мають нижчі рівні 

переживання особистісної здійсненності життя та особистісної самоефективності 

внаслідок набуття функцій управлінської діяльності, розширення службових 

обов’язків та поглинання інших сфер життєдіяльності самою службовою діяльністю. 

6. Розроблено та апробовано програму психологічної підтримки переживання 

особистісного благополуччя, яка передбачає досягнення особистісної здійсненності 

життя, розвитку професійної компетентності та самореалізованості, розвитку 

особистісної самоефективності, досягнення особистісної гармонії, розвитку 

професійно-організаційної мотивації та сприяє професійному розвитку та 

досягненням особистості. У якості психологічного діагностичного інструментарію 

виявлення рівнів та типів особистісного благополуччя розроблено 

психодіагностичний скринінг-опитувальник особистісного благополуччя. 

Представлено програму психологічного консультування з проблем переживання 

особистісного благополуччя як короткострокову психологічну програму корекції та 

підтримки переживання особистісного благополуччя. Запропоновано тренінгову 

програму розвитку професійного і життєвого цілепокладання та психологічної 

фасилітації особистісного зростання персоналу ДПС України у підрозділах 

(органах) охорони державного кордону різних управлінських рівнів, професійної 

спрямованості та фахової кваліфікації, незалежно від особливостей виконання 

службових завдань, яка складається з шести блоків вправ: з розвитку та підвищення 

усвідомлення особистісної здійсненності життя прикордонників; з розвитку 

особистісної самоефективності персоналу ДПС України; з поглиблення 
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переживання особистісної гармонії; з розвитку професійної компетентності та 

самореалізованості; з розвитку професійно-організаційної мотивації; з активізації 

професійного розвитку і досягнень. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми психологічних 

особливостей особистісного благополуччя персоналу ДПС України. 

Перспективними напрямками можуть бути: розробка теоретичних та прикладних 

аспектів комплексної загальнодержавної програми психологічної підтримки 

особистісного благополуччя населення в цілому, а також в сфері професійної 

життєдіяльності різних професійних спільнот, військовослужбовців та інших 

фахівців різних підрозділів Збройних сил України та силових структур зокрема; 

розробка психодіагностичного інструментарію, консультативних та корекційних 

технологій забезпечення особистісного благополуччя різних категорій 

військовослужбовців в процесах їхньої професійної підготовки, здійснення 

професійної діяльності та після її завершення, у процесі адаптації до умов 

виконання професійних обов’язків та службової діяльності, до умов здійснення 

діяльності у мирний та воєнний час. 
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