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Терещенко К. В. Детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в 

умовах соціальної напруженості. У статті розглянуто детермінанти психологічного здоров‟я персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості. Визначено зміст та структуру психологічного здоров‟я особистості, 

охарактеризовано психологічне здоров‟я персоналу організацій. Наведено модель детермінант психологічного 

здоров‟я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості. Зазначено, що детермінанти психологічного 

здоров‟я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості слід розглядати на трьох рівнях: макрорівні 

(рівні суспільства), мезорівні (рівні організації) та мікрорівні (рівні особистості в організації). Виділено чотири 

групи особистісних детермінант психологічного здоров‟я персоналу організацій, а саме детермінанти, що пов‟язані 

з потребо-мотиваційною, когнітивною, емоційно-регулятивною та комунікативною сферами особистості.  
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Терещенко К. В. Детерминанты обеспечения психологического здоровья персонала организаций в 

условиях социальной напряженности. В статье рассмотрены детерминанты психологического здоровья 

персонала организаций в условиях социальной напряженности. Определены содержание и структура 

психологического здоровья личности, охарактеризовано психологическое здоровье персонала организаций. 

Представлена модель детерминант психологического здоровья персонала организаций в условиях социальной 

напряженности. Отмечено, что детерминанты психологического здоровья персонала организаций следует 

рассматривать на трех уровнях в условиях социальной напряженности: макроуровне (уровне общества), 

мезоуровне (уровне организации) и микроуровне (уровне личности в организации). Выделены четыре группы 

личностных детерминант психологического здоровья персонала организаций, а именно детерминанты, связанные с 

потребностно-мотивационной, когнитивной, эмоционально-регулятивной и коммуникативной сферами личности. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическое здоровье персонала организаций, 

детерминанты психологического здоровья персонала организаций, личностные детерминанты, социальная 

напряженность, персонал. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах соціально-політичної та соціально-економічної 

нестабільності дедалі більше уваги приділяється питанням забезпечення психологічного здоров‟я та 

благополуччя персоналу організацій. Отже, актуальним є пошук детермінант психологічного здоров‟я 

особистості в організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових дослідженнях психологічне здоров‟я 

розглядають в термінах гармонії, балансу, рівноваги. Зокрема, І.В. Дубровіна, яка вперше ввела цей 

термін, розуміє психологічне здоров‟я як динамічну сукупність психічних властивостей, що 

забезпечують гармонію між різними сторонами особистості людини, а також між людиною та 

суспільством, можливість повноцінного функціонування людини в процесі життєдіяльності [4].  

Основні критерії психологічного здоров‟я у рамках гуманістичного підходу включають, за 

А. Маслоу [14], К. Роджерсом [19], Г. Олпортом [16], В. Франклом [24], прагнення до самоактуалізації, 

цілісність особистості, сенсожиттєві орієнтації та саморозвиток. 

У рамках іншого напрямку психологічних досліджень, психоаналізу інтенсивно досліджувався 

вплив соціокультурних та соціально-психологічних чинників на психологічне здоров‟я особистості 

(К. Хорні [25], Г.С. Салліван [20] та ін.).  

Серед сучасних досліджень змісту та структури психологічного здоров‟я слід згадати праці 

І.І. Галецької [2], І.Я. Коцана [11], Г.В. Ложкіна [11], М.І. Мушкевич [11], Н.М. Колотій [10], 

Г.С. Нікіфорова [15], Т.О. Работи [18], О.В. Хухлаєвої [26], Н.Ю. Яреми [27] та ін. Детермінанти 

психологічного здоров‟я особистості аналізували у своїх працях А.В. Білоножко [1], Н.В. Жигалкіна [5] 

та ін.  Разом із тим, проблема пошуку детермінант психологічного здоров‟я персоналу організацій 

залишається не достатньо вивченою.  

Мета статті полягає в аналізі детермінант забезпечення психологічного здоров‟я персоналу 

організацій в умовах соціальної напруженості. 

Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров‟я персоналу освітніх організацій в 
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умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Л.М. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Поняття психологічного здоров’я 

тривалий час розглядалося як похідна психічного здоров‟я, тоді як сучасні знання трактують 

психологічне здоров‟я не тільки як відсутність хвороб, але як позитивне ставлення до життя в цілому, а 

також психологічне, духовне та соціальне благополуччя.  

Зокрема, І.І. Галецька [2] зазначає, що слід розрізняти структурно-процесуальне психічне 

здоров‟я та психологічне здоров‟я. Структурно-процесуальне психічне здоров’я стосується психічної 

діяльності, характеристик процесів і властивостей когнітивної та емоційно-вольової сфер. Психологічне 
здоров’я, на думку вченої, є втіленням соціального, емоційного та духовного благополуччя (як ресурсу 

та стану), оскільки є потенційною передумовою забезпечення життєвих потреб щодо активного способу 

життя, досягнення власних цілей, адекватної та оптимальної взаємодії з людьми, соціальним та іншим 

оточенням [2].  

Інше визначення психологічного здоров‟я у термінах благополуччя дає вітчизняна дослідниця 

Ю.І. Кашлюк [9], на думку якої, психологічне здоров‟я − це стан душевного благополуччя (комфорту), 

адекватного ставлення людини до навколишнього світу, відсутність хворобливих психічних явищ 

(фобій, неврозів), що є необхідною умовою її повноцінного розвитку. 

Останнім часом у західних дослідженнях широко використовується термін “positive mental 

health” (позитивне ментальне (психологічне) здоров‟я), який поєднує аналіз цього феномену в рамках 

гедоністичного підходу як відчуття щастя й задоволеності та в рамках евдемонічного підхіду – як 

повноти самореалізації [30].  

Окрім того, низка вчених відмічає таку невід‟ємну характеристику психологічного здоров‟я, як 

духовність [2; 7; 27; 28]. Дійсно, згідно з поглядами представника антропологічного підходу 

О.В. Шувалова, поняття «психологічне здоров‟я» є тотожним духовному здоров‟ю [27]. 

Чимало вчених роблять наголос на адаптивності психологічно здорової особистості та 

гармонійних відносинах з навколишнім середовищем (О.В. Хухлаєва [26], Г.С. Нікіфоров [15] та ін.). 

Таким чином, психологічне здоров‟я переважно розглядається в термінах адаптивності, гармонії, 

рівноваги та духовності, при чому серед критеріїв психологічно здорової людина на перший план 

виходить постійний саморозвиток, самоактуалізація та внутрішня цілісність особистості. 

З вищесказаного випливає складність структури психологічного здоров‟я та його основних 

детермінант. Наприклад, модель психологічного здоров‟я, запропонована Ю.І. Кашлюк [9], включає 

такі його компоненти:  

1. Аксіологічний компонент − усвідомлення людиною своєї цінності і унікальності, а також 

цінності і унікальності оточуючих. Особа повністю приймає саму себе і при цьому визнає цінність і 

унікальність оточуючих людей.  

2. Інструментальний компонент − володіння рефлексією як засобом самопізнання, здатністю 

концентрувати свідомість на самому собі, своєму внутрішньому світі і своєму місці у взаєминах з 

іншими.  

3. Потребо-мотиваційний компонент − наявність у людини потреби в саморозвитку, тобто в 

особистісному зростанні. Людина повністю бере на себе відповідальність за своє життя.  

4. Розвивальний компонент − наявність динаміки в розумовому, особистісному, соціальному, 

фізичному розвитку себе та інших людей.  

5. Соціокультурний компонент − можливість успішно діяти, розвиватися в оточуючих 

соціально-культурних умовах, розуміти і взаємодіяти з людьми [9]. 

Психологічне здоров’я персоналу організацій є комплексним явищем, яке доцільно розглядати як 

на рівні персоналу організації в цілому, так і на рівні окремих працівників організації. У науковій 

літературі представлено дані щодо детермінант психологічного здоров‟я представників різних 

професійних груп: лікарів (Н.В. Гончаренко [3]), освітян (Л.М. Карамушка та А.М. Шевченко [8], 

І.В. Дубровіна [4]), держслужбовців (С. M. Серьогін та ін. [21]). 

Аналізуючи феномен здоров‟я в організації, Л.М. Карамушка та Т.М. Дзюба [7] пропонують 

вирізняти три складові прояву цього явища:  

1) індивідуальне здоров’я окремого працівника як здатність ефективно виконувати професійні 

функції в умовах динамічно мінливого організаційного середовища. Відповідальність за цей фактор 

несе сам працівник (особистість здатна приймати оптимальні рішення в ситуаціях професійного 

вибору);  

2) здоров’я персоналу конкретної організації як стратегічного ресурсу, умови ефективного 

функціонування й розвитку організації в цілому. За таких умов організація орієнтована на збереження 

своєї пріоритетної ціннісної позиції як психологічно безпечного організаційного середовища (створення 
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в організації стилю, який забезпечує профілактику загроз професійному здоров‟ю персоналу 

організації). Відповідальність за цю складову лежить на керівникові організації;  

3) здорова організація як основа для профілактики організаційних патологій або організаційних 

дисфункцій. 

На основі узагальнення наявних у літературі наукових результатів (А.В. Білоножко [1], 

І.І. Галецька [2], Н.В. Жигалкіна [5], М.М. Слюсаревський [22], Ф.П. Моргесон та С.Е. Хамфрі [31]), 

попередніх наукових розробок, виконаних в лабораторії організаційної та соціальної психології 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Л.М. Карамушка [6], Л.М. Карамушка та 

Т.М. Дзюба [7], Л.М. Карамушка та А.М. Шевченко [8], Л.М. Карамушка та ін. [17], О.В. Креденцер 

[12], В.І. Лагодзінська [13]), та авторських попередніх розробок (К.В. Терещенко [23]) у лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

побудовано модель детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій в умовах 
соціальної напруженості, в якій розглянуто детермінанти психологічного здоров‟я персоналу 

організацій на трьох рівнях: макро-, мезо- та мікрорівні (рис. 1). 

До детермінант макрорівня (рівня суспільства) слід віднести національні та соціокультурні 

чинники, що являють собою об‟єктивні умови у державі, які стосуються проблем забезпечення 

психологічного здоров‟я (загальна соціально-політична та соціально-економічна ситуація, стан системи 

охорони здоров‟я, законодавчі акти), а також культурні норми, загальноприйняті цінності та ставлення 

до збереження психологічного здоров‟я.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель детермінант забезпечення психологічного здоров’я персоналу організацій  

в умовах соціальної напруженості 

 
Слід зазначити, що в цьому контексті відбувається взаємний вплив: суспільні та національні 

чинники не тільки впливають на формування психологічного здоров‟я населення, але й психологічно 
здорове суспільство, у свою чергу, є рушієм подальшого суспільного розвитку та здійснення 
демократичних реформ. Так, за визначенням І.І. Галецької [2], психологічне здоров‟я є запорукою 
суб‟єктності особи у питаннях, які стосуються національної безпеки, основою для розвитку всіх сфер 
суспільного життя, визначає потенціал спільноти та її здатність до активної причетності до 
конструктивного розвитку соціально-економічної системи. Специфіка сенсожиттєвих орієнтацій особи, 
на думку вченої, як один із головних компонентів психологічного здоров‟я, визначає структуру та 
організацію ціннісних орієнтирів суспільства, водночас – детермінує загальне тло і настрої щодо 
векторів перспективного розвитку [2]. 
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Варто вказати на те, що в деяких європейських країнах розроблено національні програми із 
забезпечення психологічного здоров‟я населення, які включають дослідження багатьох аспектів 
психологічного здоров‟я представників різних прошарків суспільства за допомогою спеціальних 
діагностичних методик [30]. 

Дослідження детермінант психологічного здоров‟я населення в українських реаліях особливо 
актуально в умовах соціальної напруженості, спричиненої, зокрема, соціально-економічною кризою та 
військовим конфліктом на сході України. У науковій літературі соціальну напруженість розглядають 
як певний психічний стан суспільства (спільноти, групи), що зумовлюється об‟єктивними чинниками 
(на кшталт падіння виробництва, зниження рівня споживання, припливу мігрантів, загострення 
міжетнічних суперечностей) і виявляється в індивідуальній та груповій поведінці [22]. Згідно з 
дослідженнями М.М. Слюсаревського [22] та попередніми розробками лабораторії організаційної та 
соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України [17], соціальна 
напруженість проявляється як на рівні суспільства, так і на рівні спільнот, соціальних груп (до яких 
відносимо організації), а також на рівні особистості. 
 На мезорівні (рівні організації) домінуючими є організаційно-функціональні та організаційно-
психологічні детермінанти психологічного здоров‟я персоналу організацій. До організаційно-
функціональних детермінант відносять умови праці та тип функціонування організації, до 
організаційно-психологічних детермінант включають організаційну культуру, соціально-психологічний 
клімат, рівень організаційного розвитку, комунікацію в організації, стиль керівництва, а також 
наявність/відсутність таких явищ, як організаційна напруженість, організаційний стрес, професійне 
вигорання, булінг, мобінг тощо [6; 8; 17; 29]. Наприклад, у дослідженнях психологічного здоров‟я 
менеджерів освітніх організацій Л.М. Карамушкою та А.М. Шевченко [8] серед чинників ризику для 
психологічного здоров‟я названі висока емоційна затратність і стресовість діяльності, відсутність у 
школах умов для зняття психологічної втоми. 

Західні вчені Ф.П. Моргесон та С.Е. Хамфрі [31], досліджуючи дизайн організацій, 
виокремлюють такі організаційні характеристики, що можуть, на наш погляд, виступати 
детермінантами забезпечення психологічного здоров‟я персоналу організацій: 

- характеристики завдань (автономія, різноманітність завдань, чіткість завдань та ін.);  
- характеристики знань (складність роботи, обсяг інформації, різноманіття вмінь і навичок 

та ін.); 
- соціальні характеристики (соціальна підтримка, взаємозалежність, зворотний зв‟язок та ін.); 
- контекст роботи (ергономіка, фізичні умови праці, використання обладнання та ін.) [31]. 
Аналізуючи сфери напруженості в освітніх організаціях, співробітниками лабораторії 

організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України виявлено 
наступні організаційно-психологічні характеристики, що доповнюють наведену вище класифікацію: 
характеристики напруженості в професійній кваліфікації, атестації, кар‟єрі; характеристики 
напруженості щодо введення змін в організації та здійснення реформ; характеристики напруженості у 
взаємодії по вертикалі та горизонталі; характеристики напруженості щодо соціально-економічних умов 
роботи; характеристики напруженості щодо можливості гармонійного поєднання персоналом роботи та 
інших сфер життя тощо [17]. 

На мікрорівні (рівні особистості в організації) слід виокремити індивідуальні особливості 
працівників, що є детермінантами психологічного здоров‟я персоналу організацій в умовах соціальної 
напруженості. 

Якщо звернутися до дослідження А.В. Білоножко [1], то в ньому функцію особистісних 
детермінант психологічного здоров‟я виконують особистісні якості, що характеризують внутрішню 
інтегрованість особистості і прагнення до саморозвитку, які дослідниця поділяє на мотивуючі та 
стабілізуючі детермінанти. Мотивуючими детермінантами психологічного здоров‟я особистості, на 
думку вченої, є такі якості, які характеризують ставлення особистості до себе і прагнення до 
саморозвитку та самовдосконалення: самоцінність, відкритість, самокерування, довіра до власної 
інтуїції, психоенергетичний потенціал. Стабілізуючими детермінантами психологічного здоров‟я 
особистості є особистісні якості, що характеризують внутрішню інтегрованість особистості: 
самоповага, впевненість у собі, життєстійкість, відбите самоставлення, низька внутрішня конфліктність 
і самозвинувачення, кар‟єрна стійкість, позиція «Дорослий» [1].  

Вивчаючи окремі аспекти психологічного здоров‟я особистості, зокрема соціальну адаптацію, 
І.І. Галецька акцентує увагу на тому, що психологічними чинниками, які визначають особливості 
соціальної адаптації, є психологічні властивості особистості, індивідуальні когнітивні стилі 
опрацювання інформації, копінг-стратегії та способи й тенденції емоційно-поведінкового реагування 
залежно від ступеня соціальної адаптації [2]. 

Таким чином, на основі вивчення літератури та теоретичного аналізу проблеми в лабораторії 
організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 55 

 

63 

 

виділено такі групи особистісних детермінант психологічного здоров‟я персоналу організацій (див. 
рис. 1): 

-  детермінанти, що пов’язані з потребо-мотиваційною сферою особистості − мотивація та 
потреби у саморозвитку, самореалізації у професійній сфері, самоефективність; 

-  детермінанти, що стосуються когнітивної сфери особистості – когнітивні характеристики 
персоналу організацій (рівень творчого потенціалу персоналу, його толерантність до невизначеності та 
ін.); 

-  детермінанти, що пов’язані з емоційно-регулятивною сферою особистості – здатність 
працівників керувати своїми емоціями та адаптуватися до умов, що змінюються, використовувати 
активні та конструктивні копінг-стратегії та ін.; 

-  детермінанти, що стосуються комунікативної сфери особистості – здатність адекватно 
поводитися у ситуаціях професійного спілкування (емпатія, толерантність, здатність використовувати 
ефективні способи ділового спілкування та ін.).  

Окрім того, до детермінант мікрорівня відносять організаційно-професійні та соціально-
демографічні характеристики персоналу організацій.  

У цілому, врахування вищезгаданої класифікації детермінант дасть змогу більш ефективно 
сприяти забезпеченню психологічного здоров‟я персоналу та оптимально використовувати людський 
потенціал організації в умовах соціальної напруженості. 

Висновки: 
1. Психологічне здоров‟я особистості у наукових джерелах переважно розглядається в термінах 

адаптивності, гармонії, рівноваги та духовності, при цьому серед критеріїв психологічно здорової 
людини на перший план виходить саморозвиток, самоактуалізація та внутрішня цілісність особистості. 

2. Психологічне здоров‟я персоналу організацій є комплексним явищем, яке доцільно 
розглядати як на рівні персоналу організації в цілому, так і на рівні окремих працівників організації. 

3. Детермінанти забезпечення психологічного здоров‟я персоналу організацій в умовах 
соціальної напруженості слід розглядати на трьох рівнях: макрорівні (рівні суспільства), мезорівні 
(рівні організації) та мікрорівні (рівні особистості в організації). 

4. Детермінанти мезорівня включають організаційно-функціональні та організаційно-
психологічні детермінанти психологічного здоров‟я персоналу організацій.  

5. До детермінант мікрорівня віднесено групи особистісних детермінант, що пов‟язані 
відповідно з потребо-мотиваційною, когнітивною, емоційно-регулятивною, комунікативною сферами, а 
також організаційно-професійні та соціально-демографічні характеристики персоналу організацій.  

6. Врахування наведеної класифікації детермінант дасть змогу більш ефективно сприяти 
забезпеченню психологічного здоров‟я персоналу організацій в умовах соціальної напруженості та 
використовувати людський потенціал організації в умовах соціальної напруженості. 

Перспективи подальшого дослідження. У перспективі планується проведення емпіричного 
дослідження детермінант психологічного здоров‟я персоналу організацій. 
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Tereshchenko, K. V. Staff social tension-relevant psychological health determinants. The article deas with 

the determinants of psychological health of staff in conditions of social tension as well as the content and structure of staff 
psychological health. 

The author discusses a staff social tension-relevant psychological health determinants model and considers the 
psychological health determinants in conditions of social tension from three perspectives: macro-level (the level of the 
society), meso-level (the level of the organization) and micro-level (the level of the individual). There are four groups of 
personal determinants of psychological health: those related to the personal needs and motivation, as well as those related 
to the cognitive, emotional and communicative aspects of personality. 

Meso-level determinants include purely organizational determinants of staff psychological health, micro-level 
determinants include personal determinants related to the personal needs and motivation system, cognitive, emotional and 
communicative spheres, as well as staff professional and demographic characteristics. 

The determinants classification proposed by the author can be helpful in maintaining and improving staff 
psychological health in conditions of social tension and in unlocking human potential of the organization in conditions of 
social tension. 

Key words: psychological health, staff psychological health, staff psychological health determinants, personal 
determinants, social tension, staff. 
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