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У статті представлено опис теоретичної фокусно-холістичної моделі психологіч-
ного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Предста-
влено психологічний аналіз моделей психологічного благополуччя працівника, 
показано їхнє структурне наповнення. Обґрунтовано та описано фокуси психоло-
гічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України: осо-
бистісний, професійний, організаційний та окреслено їхнє змістове наповнення. 
Розробка моделі психологічного благополуччя персоналу Державної прикордон-
ної служби України здійснювалася відповідно до холістичного підходу, що дає 
можливість виявити цілісний всеосяжний взаємозв’язок та вплив різних фокусів 
психологічного благополуччя на життєдіяльність прикордонників, виявити особ-
ливості задоволеністю життям в цілому, переживання відчуття звершеності, ясно-
сті та здійсненності власного життя.  
Ключові слова: психологічне благополуччя, холістичний підхід, персонал Держа-
вної прикордонної служби України, фокусно-холістична модель психологічного 
благополуччя, особистісний, професійний, організаційний фокуси психологічного 
благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. 
 
Постановка наукової проблеми. Актуальність наукового інтересу до 

проблеми психологічного благополуччя працюючої особистості (працівни-
ка) обумовлюється зростаючою соціально-психологічною, економічною та 
політичною потребою покращення якості життя людей в цілому та в про-
фесійному середовищі зокрема, соціально-психологічною необхідністю 
сучасної особистості у повноцінному її функціонуванні, бажанні бути щас-
ливою, реалізованими, задоволеною власним життям. 

Моделювання психологічного благополуччя особистості 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 особистості (О. Гринів) [1]. Проблема моде-
лювання психологічного благополуччя особистості полягає у тому, що во-
но повинно базуватися на багатомірному підході аналізу психологічного 
благополуччя працюючої особистості (працівника), що уможливлює більш 
точне його оцінювання, розуміння його природи, причин та наслідків, а та-
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кож розробки психологічних заходів покращення психологічного благопо-
луччя працівника та організації в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психологічне благополуч-
чя працюючої особистості (працівника) розглядається науковцями: 1) як 
багатомірний конструкт, який складається з різних компонентів (К. Ріфф, 
П. Уорр, Дж. Хорн, Т. Таріс, У.Шауфелі, П. Шреурс та ін.), а також як ба-
гатомірний ресурс здійснення професійної діяльності (М. Сокольська, 
К. Пейдж та Д. Велла-Бродрік, А. Баккер та Е. Демероуті та ін.); 2) як ба-
ланс/дисбаланс між вкладеними зусиллями та отриманими винагородами 
(Р. Карасек, Дж. Джонсон, Е. Холл, Дж. Сієгріст та ін.); 3) як комплекс по-
зитивних, негативних або як позитивних, так і негативних структурних 
компонентів (установок, переживань, відносин) благополуччя (професій-
ного стресу, професійних деформацій, професійного здоров’я) 
(Дж. Хакман і Г. Олдхем, К. Йілдірім, М. Щутлз та ін.); 4) як інтегратив-
ний показник якості життя особистості (Кс. Зенг, Ф. Лутханс, К. Юсеф, 
Д. Сіфтман і П. Хармс та ін.).  

Психологічне благополуччя працюючої особистості (працівника) 
сприймається як позитивна оцінка різних аспектів своєї роботи, включаю-
чи афективні, мотиваційні, поведінкові, когнітивні та психосоматичні ас-
пекти, окреслення яких в основному ґрунтується на двох концепціях пси-
хологічного благополуччя К. Ріфф та П. Уорра [2]. Найбільш відомою мо-
деллю психологічного благополуччя особистості описує благополуччя не в 
цілому, а в контексті професійної діяльності вважається модель професій-
ного благополуччя П. Уорра, розроблена на основі моделі К. Ріфф, і вміс-
тить наступні компоненти: емоційне благополуччя, прагнення до зростан-
ня і розвитку, автономію і компетентність. Зазначені компоненти інтегру-
ються у загальний показник професійного благополуччя – інтегративне 
функціонування, що характеризує особистість професіонала в цілому [3]. У 
п’ятивимірній моделі професійного благополуччя Дж. Хорна, Т. Таріса, 
У. Шауфелі та П. Шреурс як розширеній моделі К. Ріфф та П.Уорра про-
фесійне благополуччя розглядається як багатовимірне явище, яке склада-
ється з афективного, соціального, професійного, когнітивного та психосо-
матичного благополуччя [2]. 

Сучасні науковці пропонують різні види моделей благополуччя пра-
цюючої особистості (працівника). Модель вимог-контролю Р. Карасека ча-
сто використовується для дослідження професійного стресу та професій-
ного здоров’я, як індикаторів психологічного благополуччя працівника, у 
контексті двох основних аспектів здійснення професійної діяльності – ви-
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мог щодо здійснення професійної діяльності (перенавантаження, обсяг та 
швидкість виконання завдань) та контролю способів і результатів діяльно-
сті (жорсткий контроль з боку керівництва чи контроль з боку виконавця, у 
якого є можливості вибору способів досягнення кінцевого результату дія-
льності) [4]. Ця модель була розширена Дж. Джонсоном і Е. Холлом ком-
понентом «соціальна підтримка», що розглядається дослідниками як важ-
ливий фактор (ресурс) професійного благополуччя [5].  

Модель характеристик роботи Дж. Хакмана і Г. Олдхема, яка викори-
стовується для аналізу психологічного благополуччя працівника у кон-
тексті виконуваної роботи в цілому, включає: різноманітність вирішуваних 
завдань, складність, значущість, особливості процесу виконання роботи, 
знання про досягнуті результати [6]. Для вивчення психологічного благо-
получчя працівника використовуються модель незбалансованості зусиль-
винагород Дж. Сієгріста, відповідно до якої здійснюється оцінка робочого 
перевантаження (стресу, неблагополуччя), яке є результатом дисбалансу 
між зусиллями (зовнішніми робочими потребами та внутрішньою мотива-
цією для задоволення цих потреб) та винагородою (з погляду зарплати, по-
ваги та можливостей безпеки і кар'єри – тобто перспектив просування, 
безпечної та стабільної роботи) [7]. 

Модель вимог-ресурсів А. Баккера та Е. Демероуті використовується 
для оцінки психологічного благополуччя працівника різних професій, не-
залежно від конкретних вимог і ресурсів виходячи з положення, що кожна 
професія має специфічні чинники ризику, які можуть призвести до стресу, 
які автори визначають як генеральні категорії: робочі вимоги (стосуються 
тих фізичних, психологічних, соціальних або організаційних аспектів ро-
боти, які потребують постійних фізичних та/або психологічних (когнітив-
них та емоційних) зусиль або навичок, а тому пов'язані з певними фізіоло-
гічними та/або психологічними витратами, наприклад, психологічний тиск 
на працівника, несприятливе фізичне середовище та емоційно вимогливі 
взаємодії з керівництвом, колегами, клієнтами) та робочі ресурси (фізичні, 
психологічні, соціальні або організаційні аспекти роботи, які сприяють до-
сягненню цілей роботи, які здатні знизити вимоги до роботи та пов'язані з 
ними фізіологічні та психологічні витрати, а також стимулювати особисті-
сне зростання, навчання та розвиток) [8]. 

Необхідно зазначити, що розроблені науковцями моделі та концепції 
психологічного благополуччя особистості, в тому числі і працюючої, опи-
сують один або декілька аспектів психологічного благополуччя (здоров’я) 
або неблагополуччя (нездорових станів, деформацій, хвороб). Недоліками 
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цих моделей є також нечіткість та/або багатоманіття індикаторів, детермі-
нант, структурних компонентів тощо психологічного благополуччя, зосе-
редження переважно на негативних наслідках (негативних психоемоційних 
станах, хворобах, деструкціях тощо) та відсутність цілісного погляду на 
цей феномен.  

Спроби подолання зазначених протирічь представлено у моделях пси-
хологічного благополуччя працівників Є. Дінера та Р. Бісвас-Дінер, 
К. Йілдіріма, К. Пейдж та Д. Велла-Бродрік, М. Щутлз та ін. Модель пси-
хологічного багатства Є. Дінера, Р. Бісвас-Дінер містить задоволення від 
робочого процесу та його різноманіття, орієнтацію на кар’єрне зростання 
та діяльність організації, щастя в інших сферах життя, позитивне ставлен-
ня до роботи, та можливостей роботи, що дають людям повагу та статус і 
викликають почуття компетенції та гордості [9]. Модель К. Йілдіріма міс-
тить комбінацію позитивних чинників професійного благополуччя: задо-
волення роботою, самоефективність, можливість реалізації прагнень, мо-
тивацію та авторитетність [10]. Модель благополуччя працівників 
К. Пейдж та Д.  Велла-Бродрік містить три основних компоненти: 1) су-
б'єктивне благополуччя (задоволення життям та диспозиційний афект); 2) 
благополуччя на робочому місці (задоволеність роботою, баланс позитив-
ного та негативного в роботі) та 3) психологічне благополуччя (самоприй-
няття, автономія, компетентність, життєві цілі, особистісне зростання, по-
зитивні стосунки з іншими людьми) [11]. Модель благополуччя працівни-
ків М. Щутлз містить позитивні вимір показників: позитивні організаційні 
відносини, професійну самореалізацію, автономію в роботі та контролі над 
їх робочим середовищем, кар'єрний розвиток та можливості для особистіс-
ного та професійного зростання [12]. В середовищну модель благополуччя 
працівників Кс. Зенга включено задоволення від роботи, афект, пов'язаний 
з роботою (благополуччя на робочому місці), загальну якість життя, су-
б'єктивне благополуччя та шість компонентів психологічного благополуч-
чя К. Ріфф [13]. Модель психологічного капіталу благополуччя працівни-
ків Ф. Лутханса, К. Юсеф, Д. Сіфтмана і П. Хармса є інтегративною мо-
деллю, яка описує переживання психологічного благополуччя працівників 
як стану в ситуаційному контексті та оцінюваного переживання як глоба-
льної суб’єктивної оцінки життя в цілому за допомогою конструкції пози-
тивного психологічного капіталу – основи загального благополуччя пра-
цівників, що являє собою позитивну оцінку обставин та ймовірність успіху 
на основі вмотивованих зусиль та наполегливості, і складається з позитив-
них психологічних ресурсів (надії, ефективності, стійкості та оптимізму) та 
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робочого психологічного капіталу (психологічного капіталу відносин та 
здоров’я) [14]. Розроблювані вченими моделі психологічного благополуччя 
працюючої особистості останнього десятиліття характеризуються орієнта-
цією на позитивні аспекти благополуччя та інтеграцію компонентів психо-
логічного благополуччя працюючої особистості (працівника) з показника-
ми, які характеризують загальний рівень життя особистості (якість життя, 
успішність тощо). 

Мета статті – обґрунтування фокусно-холістичної моделі психологі-
чного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отри-
маних результатів. Теоретична розробка моделі психологічного благопо-
луччя персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) базу-
ється на системному холістичному підході, який передбачає аналіз психо-
логічного благополуччя особистості як складного феномену, взаємозв'язок 
елементів якого у взаємовідносинах з оточуючими людьми та середови-
щем зумовлює його цілісні властивості. Особливості психологічного бла-
гополуччя персоналу ДПСУ як цілісної системи визначаються не підсумо-
вуванням якостей (характеристик) її окремих елементів, а властивостями 
його структури, що дає можливість виявити особливості осмислення та ро-
зуміння особистістю власного внутрішнього життя, а також переживання 
нею «безпосередньої особистісної суб’єктивної правдивості» (А. Маслоу). 
Холістичний підхід розглядається А. Маслоу як спосіб світогляду, як абсо-
лютно природний, природний до автоматизму для здорових, самоактуалі-
зованих людей холістичний спосіб мислення і розуміння істини, і навпаки, 
надзвичайно важкий для менш розвинених, менш зрілих, менш здорових 
представників людського роду [15, с. 5]. Відповідно до холістичного під-
ходу організм людини функціонує як єдине інтегроване цілісне утворення, 
яке не являється сталим та дискретним явищем, яке можна поділити на ча-
стини (компоненти) і досліджувати окремо; психологічне благополуччя 
персоналу ДПСУ доречно розглядати як складний процес переживання 
суб’єктивно сприйнятої правдивої реальності (саме точність і правдивість 
сприйняття реальності як холістична здатність особистості, яка дає можли-
вість їй прожити або відрефлексувати благополуччя), позитивності власно-
го «Я-існування» з одного боку, та оцінювання якості життя як благополу-
чного – з іншого. Використовуючи холістичний підхід для аналізу психо-
логічного благополуччя персоналу ДПСУ, можна виявити різноманіття ас-
пектів його повноцінного, щасливого, благополучного тощо життя. Розг-
лядаючи психологічне благополуччя персоналу ДПСУ у відповідності з 
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холістичним підходом, необхідно зазначити, що існує величезна множина 
його детермінант, які впливають на благополуччя одночасно (А. Маслоу) 
[15, с. 9], але цей підхід дає можливість досліджувати ці детермінанти в 
межах єдиного континууму і розглядати психологічне благополуччя як 
утворення цілісного індивідуума, а не як його властивості, компоненти чи 
характеристики [15, с. 73], оскільки особистість володіє потужною здатніс-
тю до самозахисту, саморозвитку та самоуправління, закладену в ній пози-
тивну тенденцію до зростання або до самоактуалізації [15, с. 79]. Саме то-
му психологічне благополуччя персоналу ДПСУ розглядається у контексті 
позитивних його характеристик. 

Окрім того, відповідно до цього підходу методологічно психологічне 
благополуччя персоналу ДПСУ повинно розглядається у контексті вивчен-
ня особистості як цілісної, діяльнісної особистості в різних сферах її жит-
тєдіяльності. Особистість не існує ізольовано, вона пов’язана з культурни-
ми особливостями оточуючого середовища, в якому вона живе, безпосере-
дньою присутністю та взаємозв’язком з іншими людьми, різноманіттям 
життєвих ситуацій та іншими чинниками, які на неї впливають, визнача-
ють її погляди, поведінку, дії. У зазначеному контексті виявляється мож-
ливість відійти від дихотомії благополуччя-неблагополуччя і виявити різ-
номаніття видів (типів, варіацій тощо) переживання особистістю психоло-
гічного благополуччя персоналом ДПСУ. 

Модель психологічного благополуччя персоналу ДПСУ окреслено як 
фокусно-холістичну, оскільки виокремлення фокусів дає можливість розг-
лядати психологічне благополуччя прикордонника, який має власні особи-
стісні ціннісні орієнтації, погляди, унікальний особистісний досвід тощо, 
він включений в діяльність, де реалізує свій професійний потенціал, орга-
нізаційне середовище, де залучається до культури професійного середови-
ща Державної прикордонної служби України та здійснює взаємодію з ін-
шими людьми. У моделі психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
зосереджується увага на особистісному, професійному та організаційному 
фокусах. Фокус розглядається як деяка суб’єктивна реальність «Я-
існування» прикордонника, яку він сприймає і переживає. Він являється 
однією з життєво важливих здатностей особистості, яка базується на спе-
цифічній роботі нервової системі (коли мережа нейронів в префронтальній 
корі синхронізується з сприйнятим об’єктом реальності) і допомагає осо-
бистості пройти через потрясіння, обумовлені внутрішніми переживання-
ми міжособистісними стосунками та життєвими труднощами (Р. Девідсон) 
[16]. Г. Гарднер, У. Деймон і М. Чиксентміхайї описують феномен «хоро-
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ша робота», який складається з трьох компонентів: того, що у людей добре 
виходить, того, що людям приносить задоволення, та їхньої системи цін-
ностей. Наявність цих трьох компонентів засвідчує те, що робота обрана за 
покликанням і людині дійсно вона подобається: вона повністю занурена в 
улюблену справу, що приносить їй радість та задоволення, що являється 
емоційним показником того, що людина знаходиться у стані «потоку» [17; 
18]. Отже, досягнення стану «потоку» можливе: 1) завдяки вибору оптима-
льної сфери діяльності; 2) завдяки процесу вирішення надскладного за-
вдання з використанням усіх власних можливостей та розкриттям макси-
муму власних навичок; 3) завдяки зануренню в цікаву діяльність через мо-
тивацію. Проте, досягнення цього стану уможливлюється завдяки інтегра-
ції усіх фокусів психологічного благополуччя особистості, включених у 
професійну діяльність, що оптимізують її активність, підвищують мотива-
цію та ентузіазм, сприяють використанню максимуму можливостей та зу-
силь, а також отриманню кращого кінцевого результату роботи [20]. 

Холістичний підхід до вивчення психологічного благополуччя персо-
налу ДПСУ з виокремленням особистісного, професійного та організацій-
ного фокусів дає можливість виявити їхній цілісний всеосяжний взає-
мозв’язок та вплив на життєдіяльність прикордонників, виявити особливо-
сті задоволеністю життям в цілому, переживання відчуття звершеності, яс-
ності та здійсненності власного життя. Отже, фокусно-холістична модель 
психологічного благополуччя персоналу ДПСУ складається з трьох фоку-
сів: особистісний фокус, професійний фокус та організаційний фокус пси-
хологічного благополуччя. Аналізуючи і оцінюючи власне життя, людина 
зазвичай здійснює порівняння у двох векторах: порівняння себе, власних 
досягнень з іншими людьми та певними нормами (стандартами) життя в 
конкретному соціальному середовищі і порівняння себе й власних здобут-
ків у часовому проміжку (у теперішньому порівняно з минулим). Якщо 
людина, здійснюючи ці порівняння, оцінює зміни (зрушення, надбання, 
події, досвід тощо) як здебільшого позитивні, це може свідчити про пере-
живання нею психологічного благополуччя. Це питання видається особли-
во актуальним у контексті професійної діяльності, оскільки людина витра-
чає третину власного життя, і зазвичай і більше, на роботу. Окрім того, за-
вдяки наявності роботи, вона стає спроможною задовольняти власні актуа-
лізовані потреби, є включеною у професійне середовище, де має можли-
вість здійснювати соціальні взаємодії, комунікацію, набувати професійної 
компетентності тощо. Психологічне благополуччя прикордонника є інтег-
ральною характеристикою його життя, оскільки володіє механізмами пере-
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тікання [20] (коли професійна діяльність впливає на особистісний розви-
ток, сімейні стосунки, соціальний статус і життя в цілому, сприяє гармоні-
зації усіх аспектів життя людини), сегментації (коли відбувається збалан-
сування різних життєвих сфер, наприклад, наявність добре оплачуваної 
роботи дає достатній дохід для створення сім’ї та сімейного життя, прове-
дення дозвілля, заняття хобі) та компенсації (коли, наприклад, професійна 
реалізація дає людині можливість отримати задоволення від роботи та ото-
чуючого середовища при відсутності шлюбного партнера або неможливос-
ті мати дітей тощо).  

Теоретична модель психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
розробляється за двома параметрами: перший – психологічне поле життє-
вого середовища, відповідно до якого здійснюється фокусування на особ-
ливостях цілесмислової орієнтації, актуалізованих потребах, життєвій по-
зиції, соціальній впорядкованості та гармонізації міжособистісних відно-
син і взаємодій, а також рефлексії прикордонників; другий параметр – пси-
хологічне поле часу, відповідно до якого здійснюється фокусування на 
суб’єктивному оцінюванні прикордонниками власного минулого, теперіш-
нього та майбутнього (таблиця 1). 

Особистісний фокус психологічного благополуччя працюючої особи-
стості (працівника) 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), пози-
тивність (почуття та стани, ставлення до себе та інших людей) та здатність 
до рефлексії. 

Домагання – це комплекс вимог, очікувань, бажань, надій, що їх пе-
реживає особистість по відношенню до свого життя, свого майбутнього. 
Життєві домагання є постійним зважуванням, оцінюванням своїх потреб і 
здібностей та запиту з боку соціуму, вони являється очікуваннями у май-
бутньому такої самореалізації, яка задовольняла б як плани особистості, 
так і потреби суспільства, забезпечувала б стійку самоповагу та визнання 
значущого оточення (Т. Титаренко). Життєві домагання завжди позитивно 
емоційно забарвлені, вони являються домаганнями задоволеності життям, 
яке визначається оцінкою власних можливостей стосовно наявних досяг-
нень та можливостей досягнення бажаного у майбутньому, усвідомлюва-
ності потенцій самореалізації та виступають орієнтирами для життєдіяль-
ності. Реалізація життєвих домагань передбачає змогу людини поважати 
себе, отримувати задоволення від власного життя, бути на рівні очікувань  
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Таблиця 1 

Теоретична фокусно-холістична модель психологічного благополуччя персоналу 
ДПСУ 

Параметри  Фокуси психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
Особистісний фокус  Професійний фокус  Організаційний фокус  

Психологічне 
поле життє-
вого середо-

вища 

Життєві домагання 
(цілесмислові та цін-
нісні орієнтації, ак-
туалізовані потреби)  
Життєві досягнен-
ня (успіх, можли-
вість (доступність) 
задоволення актуалі-
зованих потреб, за-
доволеність життям, 
досягнення бажаних 
цілей, володіння 
цінностями) 
Позитивність (ми-
слення, почуття та 
стани, ставлення до 
себе та інших людей) 
Рефлексія 

Професійна іден-
тичність 
 
Професійне самос-
тавлення 
 
Професійна само-
демермінація (ком-
петентність, авто-
номія, приналеж-
ність, зростання) 
 
Професійне самоз-
діснення 

Організаційна культура 
 
Стратегічна спрямо-
ваність організації 
 
Позитивні відносини 
та стосунки в органі-
зації (між працівниками 
та з керівництвом) 
 
Успішність (задоволе-
ність відносинами та 
стосунками з колегами 
та керівництвом, зміс-
том роботи, умовами 
праці та досягненнями) 

Психологічне 
поле часу 

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, ус-
відомлення можливостей здійсненності життєвих домагань, життєва 
перспектива, надія 

 
значущого оточення. Життєві домагання визначають бажане майбутнього 
життєвого світу особистості, і виявляються у активному, позитивному емо-
ційному, стійкому, цілеспрямованому, конкретному ставленні до себе і свого 
оточення, до часу свого життя, до власного майбутнього, в якому врахову-
ються колишні поразки і перемоги, інтереси особистості і соціуму, потреби 
[21, с. 6-32]. Змістове наповнення життєвих домагань становлять цілесмисло-
ві та ціннісні орієнтації, актуалізовані потреби. Співвідношення дефіцитного, 
споживацького домагання (домагання «отримати») та буттєвого, творчого 
домагання (домагання «створити») являється визначальним для самоздійс-
нення, самоактуалізації та актуалізації творчого потенціалу особистістю [22, 
с. 33-42], а, отже, і переживання психологічного благополуччя.  
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Життєві домагання та досягнення являються складовою екзистенцій-
ного досвіду особистості і впливають на її життєвий успіх. Як зазначає 
Н. Татенко, домагання життєвого успіху означає орієнтацію особистості на 
власну потенційність у виборі свого життя, усвідомлення цієї потенційнос-
ті 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 процві-
тання – внутрішнього духовного стану повноти, любові, радості, правди, 
краси, миру, достатку, гармонії, спокою, задоволеності; сутності доскона-
лого існування, стану думок, позитивного мислення, усвідомлення особис-
тістю своєї внутрішньої сутності та практичної реалізації. Вони передба-
чають позитивну самооцінку, екзистенційне саморозуміння, сприяють зро-
станню цілісності і гармонійності психологічних проявів людини як 
суб’єкта, визначають її саморозгортання, самотрансценденцію та самовті-
лення у суспільно-цілісній праці відповідно смисловому контексту, обра-
ному особистістю. Життєвий успіх сприяє розвитку в особистості самопо-
ваги, аутосимпатії, базується на стійкій ціннісно-смисловій сфері, смисло-
життєвих орієнтаціях, позитивному емоційному тлі власного минулого, 
сьогодення і майбутнього, відсутності надмірних вимог до себе, розвитку 
ідентичності за позитивним сценарієм [21, с. 108-135, с. 109-110]. Зазначе-
ні особистісні властивості забезпечують перехід від внутрішніх потребніс-
но-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 відпо-
відно 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 ці-
лепокладання і визначає зміст власної життєвої стратегії [23, с. 190-191].  

В особистісний фокус психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
включено також позитивність особистості – позитивну спрямованість, що 
проявляється у позитивному мисленні, позитивних емоціях та почуттях, 
переважанні позитивних станів та позитивному ставленні прикордонників 
до себе та інших людей. Позитивність прикордонників визначається їхнім 
позитивним ставленням до самих себе, що викликає відчуття власної ста-
лої визначеності, самототожності. Позитивність, з одного боку, являється 
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унікальним результатом психічного розвитку особистості в процесі соціа-
льної взаємодії з іншими людьми та позитивно впливає на інтерпретацію 
нею власного життєвого досвіду, вибудовування життєвих цілей, на відпо-
відну систему очікувань і прогнозів щодо власного майбутнього, а з іншо-
го – являється внутрішнім суб'єктивного чинником, який спонукає і скеро-
вує їхній розвиток в напрямку творчого саморозвитку і творчої самореалі-
зації власних можливостей [24]. Позитивна спрямованість особистості ха-
рактеризується відповідними емоційним переживаннями. Позитивні емоції 
мають властивість діяти автономно, і обумовлені очікуванням позитивного 
результату діяльності чи життєдіяльності. Окрім того, інерція позитивних 
емоцій зберігається навіть тоді, коли цього очікуваного результату не до-
сягнуто (Т. Титаренко, К. Черемних, О. Кляпець) [21, с. 69]. Атмосфера по-
зитивних взаємин, поваги, самодостатності, прийняття себе та інших, дові-
ри до себе та інших людей сприяють переживанню прикордонниками по-
зитивних психоемоційних станів, внутрішньої узгодженості, самототожно-
сті, позитивності власного досвіду, гармонійності, задоволеності життям, 
а, отже, і психологічного благополуччя. Позитивність «Я-існування» осо-
бистості полягає в тому, що суб'єктивне ставлення її до самої себе є похід-
ним утворенням реальних життєвих відносин та обставин, що складаються 
між її індивідуальними властивостями і об'єктивно існуючими потребами, 
мотивами, цінностями в контексті практичної діяльності [25, с. 10]. 

Останнім компонентом особистісного фокусу психологічного благо-
получчя особистості є рефлексія – інтегральна людська здатність, яка 
включає в себе стан (аналіз власних психічних станів), властивість (спря-
мованість на усвідомлення власних дій) і процес (організацію та регуляцію 
поведінки та діяльності) (В. Фурман) [26]. Процесуально рефлексія являє 
собою споглядання власного здійснюваного буття шляхом спостереження 
за подією, яка відбувається і переживається, та здійсненим в цій події вла-
сним вчинком чи діяльністю, а феноменологічно – це акт самоспоглядання 
особистості, що формує самоусвідомлення нею власної індивідуальності – 
унікальної та неповторної своєрідності власного цілісного «Я», яке самоа-
ктуалізується та самореалізується в проблемно-конфліктних ситуаціях 
життєдіяльності [27, с. 35]. У рефлексії поєднуються пізнавальні і констру-
ктивні ставлення до об'єкта рефлексії, і завдяки їй у людини виникає здат-
ність відкріплення (перехід) від проблем минулого і прикріплення до май-
бутнього. Завдяки їй людина вивчає, критикує і проектує себе, реконстру-
юючи суб'єктивну присутність в будь-якому типі ситуації та організацій-
них систем, реалізуючи установки на відповідність, вдосконалення своєї 
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присутності або ситуаційних умов, організаційних рамок, самоусунення з 
неприйнятних форм перебування (існування). Завдяки рефлексії людина 
пізнає і оцінює зовнішню реальність, може пізнати, оцінити і побачити пе-
рспективу повноти використання свого сукупного особистісного потенціа-
лу. Механізм рефлексивної самоорганізації особистості містить самокри-
тику, самокорекцію, самоставлення в спрямованості на самозміну і перс-
пективу саморозвитку [28]. 

Переживання психологічного благополуччя прикордонниками детер-
мінуються особливостями їхньої професійної діяльності, що виявляються у 
їхньому суб'єктному оцінковому ставленні безпосередньо до самої діяль-
ності, її значущості та до самих себе як професіоналів, виконавців службо-
вих обов’язків, що відображається у їхньому ставленні до роботи, задово-
леності працею, баченні майбутніх перспектив у професійній діяльності та 
житті в цілому. У зв’язку із вище зазначеним у фокус професійної діяльно-
сті психологічного благополуччя персоналу ДПСУ включено професійну 
ідентичність та професійне самоставлення, професійну самодетермінацію 
та професійне самоздійснення. Професійна ідентичність прикордонників 
являється основою їхнього професійного становлення та розвитку і перед-
бачає прийняття цілей, переконань, оцінок та правил поведінки, прийнятих 
членами професійної групи, що в свою чергу, дає усвідомлення прикор-
донниками того, як вони ідентифікують себе у професії, сприяє вибору 
стилю та способів здійснення професійної діяльності, життєво важливих 
цілей, які можуть бути вирішені, та актуалізованих потреб, які можуть бу-
ти задоволені завдяки професії [29]. Професійна ідентифікація розкриває 
особливості життєвої перспективи життя прикордонника, оскільки визна-
чає його актуальний рівень задоволеності професією та особливості розго-
ртання професійного потенціалу в майбутньому [22, с. 33-42]. 

Професійне самоставлення прикордонника базується на професійній 
ідентифікації і сприяє професійному самовизначенню – смисловому про-
фесійному утворенню, що являє собою ставлення до себе як професіонала, 
який володіє професійним ціннісно-смисловим наповненням професійно 
значущими знаннями, вміннями та навичками, які сприяють досягненню 
професійних цілей, виконанню завдань, визначають професійну спрямова-
ність та розвиток. Професійне самовизначення прикордонника передбачає 
самостійне й усвідомлене знаходження сенсу його праці і всієї діяльності в 
конкретній ситуації [30]. Окрім того, професійне самовизначення прикор-
донника передбачає не тільки професійну самореалізацію, а й професійну 
самотрансценденцію – розширення професійних можливостей, знаходжен-
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ня соціально значущих смислів професійної діяльності, сприяє самоактуа-
лізації (що є критерієм оцінки благополуччя особистості за А. Маслоу та 
К. Ріфф [15; 31]) та дає можливість переживання професійної здійсненнос-
ті, і, як наслідок, переживання повноцінності, позитивності, насиченості, 
здійсненності власного життя та психологічного благополуччя. Протягом 
усього професійного життя прикордонника відбувається продовження, по-
глиблення, уточнення професійного самовизначення, що виражається у ро-
зширенні ним власного образу професіонала, корекції в процесі самоаналі-
зу самоприйняття себе як професіонала, перегляді ставлення до професії і 
себе в ній тощо.  

Також професійне самовизначення підпорядковується часовому виміру 
і визначення (побудова, формування) образу майбутнього відбувається за-
вдяки співвіднесенню з досвідом минулого [32]. Професійне самовизначен-
ня прикордонника проявляється через професійне самоставлення, що явля-
ється динамічною системою смислових структур і процесів, які орієнтують 
його в індивідуальних зв’язках між її індивідуальними властивостями і про-
цесами реалізації професійних мотивів і цінностей, регулюють професійну 
поведінку, діяльність, спілкування та кар’єрне зростання, на основі яких ві-
дбувається переживання професійної здійсненності та здійснюються самоо-
цінні судження про самого себе як суб’єкта праці (К. Карпінський) [25, с. 
39]. Професійне самоставлення проявляється впевненості у власних силах, 
самоорганізації та самоуправлінні процесом організації та виконання про-
фесійних обов’язків та власним розвитком, професійній самооцінці й оцінці 
самоефективності в діяльності. Воно представлено у свідомості прикордон-
ника як істинне переживання особистісного смислу «Я». Професійне самос-
тавлення сприяє саморозвитку особистості (потреби прикордонника у само-
актуалізації), розкритті та розширенні власних можливостей), самоповаги, 
самоінтересу, задоволеності собою в професійній діяльності. Задоволеність 
прикордонником власною професійною діяльністю сприяє розвитку психо-
емоційної стійкості, почуття власної гідності, гордості за себе та свою про-
фесію [29]. Задоволення потреби в оцінці, повазі породжує у прикордонника 
почуття впевненості в собі, почуття власної значущості, сили, адекватності, 
почуття, що він корисний і потрібен в цьому світі [15], а значить можна го-
ворити і про переживання ним психологічного благополуччя не тільки в 
професійному середовищі, а в цілому. 

У професійний фокус психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
включено професійну самодетермінацію, що визначає його професійну 
компетентність, автономію, приналежність та професійне зростання. Ці 
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компоненти детермінуються особливостями управління професійною мо-
тивацією, що визначає професійну поведінку, продуктивність та ефектив-
ність праці прикордонників. Управління професійною мотивацією розкри-
ває можливості прикордонника мобілізувати усі наявні у нього ресурси, 
необхідні для самоконтролю та самоефективності при досягненні профе-
сійних цілей. Співвідносячи рівень власних професійних досягнень із до-
сягненнями колег, прикордонник має можливість оцінити власну самоефе-
ктивність у професійній діяльності та винести судження щодо наявності 
благополуччя у зазначеному контексті. Управління професійною мотиваці-
єю передбачає співставлення значущості професійних мотивів і співвідне-
сення їх із особистісними цілями та намірами, смислами, активізацію зу-
силь, волі, інтелектуальних й інших здібностей та поведінки у напрямку 
прийняття професійних рішень (самодетермінації в професійній поведін-
ці), що призводить до зростання самооцінки прикордонника, до сприйнят-
тя прикордонником себе як компетентного фахівця, що уможливлює пере-
живання ним власного благополуччя в професійній діяльності. 

Професійна компетентність являється інтегральною характеристикою 
особистості, що визначає здатність прикордонника вирішувати професійні 
проблеми й типові професійні завдання, які виникають у реальних ситуаці-
ях професійної діяльності, з використанням знань, професійного й життє-
вого досвіду, цінностей та нахилів [33]. Професійна компетентність вклю-
чає знання, уміння, навички, а також способи їх реалізації в діяльності, 
спілкуванні й саморозвитку, та виражається в успішному вирішенні про-
фесійних завдань, продуктивному здійсненні професійної діяльності, акту-
алізації власних особистісні та професійних ресурсів [34]. Окрім того, 
професійна компетентність характеризує міру включення прикордонника в 
активну діяльність, здатність ефективно розв’язувати конкретну професій-
ну ситуацію, мобілізуючи при цьому знання, уміння, досвід, поведінку то-
що. При цьому професійна компетентність може проявлятися лише в орга-
нічній єдності з інтересами, потребами та цінностями [35]. Професійна 
компетентність являється індивідуальною характеристикою ступеню від-
повідності вимогам професії, а також психічним станом, що дозволяє діяти 
самостійно та відповідально, керувати можливостями та уміннями викону-
вати визначені професійні функції, і включає: 1) спеціальну компетент-
ність – володіння професійною діяльністю на досить високому рівні, здат-
ність проектувати свій подальший майбутній розвиток; 2) соціальну ком-
петентність – володіння спільною професійною діяльністю, співробітницт-
вом, а також прийнятими у певній професії прийомами професійного спіл-
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кування; соціальну відповідальність за результати своєї професійної діяль-
ності; 3) особистісну компетентність – володіння прийомами особистісно-
го самовираження та саморозвитку засобами протистояння професійним 
деформаціям; 4) індивідуальну компетентність – володіння прийомами са-
мореалізації та розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до 
професійного росту, спроможність до індивідуального самозбереження, 
несхильність до професійного старіння, уміння раціонально організовувати 
свою працю без перевантажень (О. Маркова), що уможливлює переживан-
ня психологічного благополуччя [32]. 

Професійна поведінка прикордонника ґрунтується на його потребі бу-
ти компетентним та самодетермінованим при взаємодії з середовищем та 
іншими людьми, що базується на властивостях нервової системи, існує по-
стійно і мотивує поведінку та думки до того часу, поки не переривається 
базовими намірами або емоційними реакціями, що сприяє пошуку та вирі-
шенню професійних задач оптимальних для рівня розвитку професійних 
здібностей, що і визначає можливі контексти благополуччя працівника 
(Е. Десі). Так, дослідження, проведені Е. Десі, Р. Райаном та ін., показали, 
що внутріщньо мотивовані особистості характеризуються високим рівнем 
зацікавленості (інтересу), насиченістю та різноманіттям переживань, впев-
неністю, що, у свою чергу, проявляється у підвищенні їхньої ефективності, 
наполегливості та творчості, а також підвищенні життєвої енергії та зага-
льного благополуччя [36]. Регулювання власної мотивації сприяє зростан-
ню поведінкової ефективності, вольової наполегливості, суб'єктивному 
благополуччю та кращій асиміляції особистості в різні соціальні групи 
[37]. Окрім того, як зазначають М. Чіксентміхайї і К. Ратунде, мотивація 
характеризується природною здатністю до засвоєння нового знання, спон-
танного інтересу та дослідження, являється важливим для когнітивного та 
соціального розвитку індивіда, та являється основним джерелом його на-
солоди та життєвої сили протягом усього життя [38]. Е. Десі та Р. Райн ви-
явили, що посиленню мотивації до діяльності сприяє наявність усвідомлю-
ваних працівником можливостей для самореалізації, оскільки вони дозво-
ляють відчувати більшу автономію [39], а 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), 
компетентності (досвідом та здатністю для вираження або розвитку своїх 
можливостей) та спорідненості (почуття приналежності й зв'язку зі значу-
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щими особами, групою або культурою та позитивних відносин в колекти-
ві) на робочому місці сприяють їхньому благополуччю на роботі [40]. 

Ознаками психологічного благополуччя прикордонника, які 
з’являються внаслідок ним управління власною мотивацією є: наявність 
можливостей задоволення актуальних потреб, узгодження професійної ді-
яльності з його світоглядом, цінностям, намірами, інтересами, зростання 
самооцінки та самоповаги, власної значущості тощо, що сприяє формуван-
ню 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.  

Інтегральним показником професійного фокусу психологічного бла-
гополуччя персоналу ДПСУ є переживання професійної здійсненності (са-
моздійснення), самореалізації, затребуваності. Професійне самоздійснення 
являється проекцією життєвих домагань прикордонника у його професійне 
життя, які визначають спосіб моделювання майбутнього, вектори самоз-
дійснення, досягнення життєвого успіху та переживання суб’єктивного 
благополуччя у професійній та особистій сферах (Т. Титаренко) [21, с. 6-32 
], а також результатом відповідності професійного життя прикордонника 
загальним векторам його життєвого шляху (життєвими цілями, цінностя-
ми, смислами) (К. Черемних) [22, с. 33-42]. Професійне самоздійснення дає 
можливість оцінити прикордоннику особливості власного психологічного 
благополуччя в професійній діяльності завдяки задоволеності професійною 
реалізацією, володінню професійною компетентністю, наявністю результа-
тів професійної діяльності, приналежності до професійної групи та власно-
го авторитету в ній, ставленню до себе з боку керівництва та колег як до 
професіонала. 

Організаційний фокус психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
визначає не лише безпосередньо психологічні особливості середовища 
Державної прикордонної служби України як організації, в якій здійснює 
професійну діяльність прикордонник, куди він приходить, виконує свої 
професійні обов’язки тощо, а й особливості впливу середовища структур-
ного підрозділу ДПСУ на різні аспекти його життєдіяльності (ставлення до 
інших людей, відповідальність, особливості стосунків та взаємодії з інши-
ми людьми, життєві перспективи, особливості організації позаробочого 
життя тощо). Зрозуміло, що для якісного та ефективного виконання профе-
сійних обов’язків прикордонник повинен працювати в підтримуючому, 
життєстверджуючому, низькостресовому організаційному середовищі. 
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Працівники, які працюють в організаціях, де переважають стресові ситуа-
ції, мають більше прогулів (лікарняних, запізнень), зниження продуктив-
ності праці [41], виникнення поганих відносин з іншими працівниками, ві-
дсутність у працівників бажання інтегруватися у діяльність та середовище 
організації, низький моральний дух [42]. Проте, професійна діяльність 
прикордонників обумовлена дією екстремальних та особливих чинників, 
часто здійснюється в психологічно несприятливих умовах, особливо на ко-
рдоні з Російською Федерацією, специфічних умовах життєдіяльності, на-
сичених психологічною напругою, стреcовими ситуаціями виконання про-
фесійних функцій (перевірка документів та конфліктні ситуації з особами, 
які перетинають державний кордон та з місцевим населенням, необхідність 
до негайних, рішучих і ефективних дій тощо). 

Організаційний фокус психологічного благополуччя персоналу ДПСУ 
містить організаційну культуру як сукупність традицій, цінностей, устано-
вок, відносин між прикордонниками, способів виконання роботи, які зумо-
влюють досягнення організаційних цілей. Окрім того, корпоративна орга-
нізаційна культура містить найважливіші для ДПСУ положення, думки, 
позиції, які приймаються прикордонниками, можуть переходити в органі-
заційні цінності, правила, догми, які скеровують їхню поведінку та діяль-
ність [43, с. 30]. Організаційна культура ДПСУ визначається особливостя-
ми спрямованості її діяльності (суспільного призначення, особливостей ді-
яльності, соціальних зобов'язань, кадрової політики – норми та правила ді-
яльності прикордонників відповідно до довготривалої стратегії функціону-
вання ДПСУ; уявлень управлінського персоналу та виконавців про довго-
строкові цілі служби та способи її досягнення; усвідомлення можливостей 
наявних матеріальних, фізичних, трудових тощо ресурсів стосовно очіку-
ваних результатів діяльності), а також особливостями структурного впоря-
дкування служби, лідерства та керівництва, критеріїв стимулювання та ус-
пішності персоналу ДПСУ, особливостями взаємовідносин. Сприятлива 
організаційна культура є бажаною для працівників будь-якої організації. 
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) [43, с. 33] ви-
ражаються в їхніх діях, реакціях та переживаннях, вони визначають сту-
пінь інтересу, вираженості емоцій, напруги, бажань та потреб 
(В. М’ясищев) [44, с. 21], зміст, який вкладає у власні дії та вчинки праців-
ник та обирає засоби, способи та умови досягнення цілей професійної дія-
льності. Спотворені неадекватні відносини та стосунки в організації явля-
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ються причиною утруднень в професійній діяльності та життєдіяльності 
загалом не тільки працівника, а й організації, що детермінує психологічне 
неблагополуччя. Адекватні відносини та ставлення сприяють більш точно-
му розумінню світу, інших людей себе, дають можливість отримати емо-
ційний відгук, усвідомити власні потреби та можливості, що у подальшому 
проявляється у вчинках, діях, ціннісному ставленні до інших людей и са-
мих себе, власної роботи, сприяють актуалізації відносин, самоактуалізації, 
розкриттю власних можливостей та здібностей, прагненню до розвитку 
тощо (М. Бояркін та ін.) [43, с. 34-35]. Адекватні відносини та стосунки 
формують поле взаємодій, які сприяють отриманню задоволення від про-
цесу виконуваної роботи та праці загалом. Отже, організаційний фокус 
психологічного благополуччя персоналу ДПСУ складається з організацій-
ної культури, стратегічної спрямованості ДПСУ, відносин та стосунків 
(між працівниками та з керівництвом), успішності та задоволеності відно-
синами та стосунками з колегами та керівництвом, змістом роботи, умова-
ми праці та досягненнями. 

За параметром психологічного поля часу у фокусно-холістичну мо-
дель персоналу ДПСУ 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, усвідом-
лення можливостей здійсненності життєвих домагань, життєву перспекти-
ву та надію. У психологічному часі досвід завжди пов’язаний з минулим 
людини, з тим що нею вже прожито і накопичено як наслідок її життєвої 
активності у різних сферах життєдіяльності, пізнання, творчості, подолан-
ня перешкод та їх опанування. Від досвіду минулого можна відштовхува-
тися у теперішньому часі і враховувати його у планах на майбутнє. Досвід 
минулого, який дає можливість переживати прикордонникам власне бла-
гополуччя усвідомлюється ними як таке, що реально відбулось, залиши-
лось у матеріальних, соціальних та психологічних наслідках діяльності, 
пам’яті, емоційних спогадах, переживаннях, що полегшує подальше жит-
тєствердження, сприяє запобіганню помилок, збагачує їхній духовний світ, 
сприяє подоланню труднощів. При активній життєвій позиції, внутрішній 
готовності боротися і перемагати всупереч складним обставинам, випро-
бування насичують людину позитивним досвідом минулого, який 
суб’єктивно сприймається і оцінюється як позитивний чинник еволюцій-
ного росту, зрілості, ціннісних надбань. Таке минуле дає людині відчуття 
самоцінності і стає плідним підґрунтям для соціальної позиції особистості 



92 
 

«тут і тепер», а також високого рівня домагань у плануванні майбутнього 
(Л. Лєпіхова). [21, с. 161] Позитивність теперішнього переживання «Я-
існування», усвідомлення реальності та здійсненності життєвих досягнень 
передбачає проживання поточних миттєвостей з позиції їхньої якісної оці-
нки відносно відповідальних виборів своїх думок, почуттів, емоцій та вчи-
нків, що дає можливість особистості переживати психологічне благопо-
луччя 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 об-
раз світу і власне місце в ньому. Цілеспрямованість, рівень життєвих дома-
гань, 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) [21, с. 161]. По-
зитивність минулого, теперішнього та майбутнього може також бути і 
джерелом відновлення, зростання та розвитку життєвих сил прикордонни-
ків для подолання життєвих труднощів, посилювати суб'єктивне пережи-
вання та оцінювання ними рівня власного психологічного благополуччя на 
основі внутрішніх самовідчуттів. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Психологічне 
благополуччя персоналу ДПСУ доречно розглядати враховуючи психоло-
гічне поле їхнього життєвого середовища, що визначає особливості цілес-
мислової орієнтації, актуалізовані потреби, життєві позиції, соціальну впо-
рядкованість та гармонізацію міжособистісних відносин, взаємодій та реф-
лексії прикордонників; а також – враховуючи психологічне поле часу жит-
тя, що сприяє суб’єктивному оцінюванню прикордонниками власного ми-
нулого, теперішнього та майбутнього. Розробка моделі психологічного 
благополуччя персоналу ДПСУ здійснювалася відповідно до холістичного 
підходу в психології, що дає можливість виявити цілісний всеосяжний вза-
ємозв’язок та вплив різних фокусів психологічного благополуччя на жит-
тєдіяльність прикордонників, виявити особливості задоволеністю життям в 
цілому, переживання відчуття звершеності, ясності та здійсненності влас-
ного життя Теоретична фокусно-холістична модель психологічного благо-
получчя персоналу ДПСУ містить три фокуси-компоненти: особистісний, 
професійний та організаційний. Перспективи подальшого дослідження 
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пов’язані з розробкою програми та проведенням емпіричного дослідження 
психологічного благополуччя персоналу ДПСУ. 
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Волынец Н. В. Теоретическая фокусно-холистическая модель психологиче-
ского благополучия персонала Государственной пограничной службы 
Украины 
В статье описана теоретическая фокусно-холистическая модель психологическо-

го благополучия персонала Государственной пограничной службы Украины. Представ-
лен психологический анализ моделей психологического благополучия работника, пока-
зано их структурное наполнение. Обосновано и описано фокусы психологического бла-
гополучия персонала Государственной пограничной службы Украины: личностный, 
профессиональный, организационный и обозначено их содержательное наполнение. 
Разработка модели психологического благополучия персонала Государственной погра-
ничной службы Украины осуществлялась в соответствии с холистическим подходом, 
что позволяет выявить целостную всеобъемлющую взаимосвязь и влияние различных 
фокусов психологического благополучия на жизнедеятельность пограничников, вы-
явить особенности ихней удовлетворенности жизнью в целом, переживания ними чув-
ства совершенности, ясности и осуществимости своей жизни.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, холистический подход, персо-
нал Государственной пограничной службы Украины, фокусно-холистическая модель 
психологического благополучия, личностный, профессиональный, организационный фо-
кусы психологического благополучия персонала Государственной пограничной службы 
Украины. 
 
 

Volynets N. V The theoretical focus-holistic model of the psychological well-being 
of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine. 
The article presents the description of the theoretical focal-holistic model of psychological 

well-being of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine. The psychological 
analysis of models of psychological well-being of the employee are represented, and their struc-
tural filling is shown. The psychological well-being of the personnel of the State Border Guard 
Service of Ukraine is appropriate to consider taking into account the psychological field of their 
living environment, which determines the peculiarities of the whole-life orientation, the actual 
needs, life positions, social order and harmonization of interpersonal relations, interactions and 
reflection of the border guards; as well as taking into account the psychological field of time of 
life, which contributes to the subjective evaluation of the past, present and future by border 
guards. The development of the model of psychological well-being of the personnel of the State 
Border Guard Service of Ukraine was carried out in accordance with the holistic approach in psy-
chology, which makes it possible to identify a holistic comprehensive relationship and the influ-
ence of various psychological well-being focuses on the activity of border guards, to reveal the 
peculiarities of satisfaction with life in general, the experience of a sense of accomplishment, clar-
ity and feasibility of one's own life. The theoretical focus-holistic model of psychological well-
being of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine contains three focuses-
components: personal, professional and organizational.  

Key words: psychological well-being, holistic approach, personnel of the State Bor-
der Guard Service of Ukraine, focal-holistic model of psychological well-being, personal, 
professional, organizational focuses of psychological well-being of the personnel of the State 
Border Guard Service of Ukraine. 




