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ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена проблемі психологічних ресурсів, що особливо гостро постала на 
сучасному етапі розвитку суспільства у зв’язку з радикальними змінами, що супроводжують 
сьогодення. Зазначено важливість її дослідження для вирішення проблем продуктивної жит-
тєдіяльності та психологічного благополуччя людини. Була здійснена спроба аналізу тради-
ційних підходів до проблеми як у вітчизняній, так і зарубіжній науці. Представлено теоретич-
ний огляд деяких сучасних ресурсних концепцій, розглянуто різні підходи щодо їх психологічної 
інтерпретації. Підкреслюється, що ресурси представляють собою деякий запас можливос-
тей, що застосовуються в ході життєдіяльності. Зазначено, що вони використовуються не 
лише для приватної діяльності, але й забезпечують реалізацію глобальних функцій життєт-
ворення (життєпізнання, життєорганізація, життєвдосконалення і т. д). В даному онто-
логічному контексті, вони виконують роль внутрішнього інструмента успішної особистіс-
ної та життєвої самореалізації; операціоналізують процеси розбудови життя, надають 
можливість перетворювати обставини, створювати таке життєве середовище, на яке 
людина розраховує. Представляючи собою засоби здійснення індивідуального екзистенційного 
проекту, психологічні ресурси виявляють проактивний характер, дозволяють прагнути до 
таких висот, які людина визначила для себе. Психологічні ресурси є інтегрованим елемен-
том досвіду, що визначають людину як діючого суб’єкта, являються показниками автентич-
ності та компетентності особистості як автора життя та носія мудрості; виступають 
психологічним механізмом самодетермінації та саморозвитку. Зазначається про системну 
організацію ресурсів, їх зв’язок з раціональними, ціннісно-смислові, емоційно – почуттєвими, 
мотиваційно – поведінковими та іншими компонентами самосвідомості суб’єкта. Робиться 
спроба виявлення деяких функціональних ознак феномену, що забезпечують реалізацію функ-
цій життєтворення. Окреслено перспективи подальших наукових пошуків. Наголошується 
на необхідності створення цілісної теоретичної моделі дослідження феномену у життєт-
ворчій парадигмі. 

Ключові слова: ресурси, життєтворчість, життєстійкість, можливості, інструмента-
лізація, засоби, самореалізація, продуктивність, психологічне благополуччя, суб’єкт життя.

Постановка проблеми. В умовах соціально-
політичної, економічної та духовної кризи, 
людина постає перед необхідністю вирішення 
складних завдань, пошуку індивідуально-пси-
хологічних засобів, які допомогли б здолати 
виклики сьогодення. Кардинальні зміни, що від-
буваються останнім часом в нашому суспільстві 
висувають перед особистістю вимоги, що перед-
бачають сформованість системи можливостей, 
використання якої, сприятиме більш успішній 
соціалізації, продуктивній життєдіяльності та 
психологічному благополуччю людини. Зазна-
чена ситуація гостро актуалізує проблему психо-

логічних ресурсів, адже саме вони виступають 
тими інструментами, які забезпечують реалізацію 
функцій життєтворення, дозволяють долати труд-
нощі та вирішувати не лише актуальні, але й гло-
бальні питання власного буття.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Останнім часом, проблема ресурсів особистості 
займає почесне місце серед актуальних питань 
психологічної науки. Її теоретичний і практичний 
аналіз, доволі широко, представлений як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній психології і відбувався у 
зв’язку із вихідними методологічними позиці-
ями авторів, які належать до різних наукових  
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шкіл та напрямів. Так наприклад, інтерпрета-
ція ресурсів як деякого запасу можливостей, що 
може бути використаний суб’єктом для самороз-
витку та самоорганізації підкреслюється в робо-
тах С. Рубінштейна, Д. Леонтьєва, В. Маркова, та 
ін..; як засобу реалізації діяльності та досягнення 
мети (В. Іванов, А. Петровський, О. Леонтьєв); 
як механізм життєтворчості – у дослідженнях 
Л. Анциферової, Є. Кожевнікової, О. Рязанцевої, 
О. Штепи, В. Ямницького та ін.. Психологічні 
ресурси як умова досягнення психологічного бла-
гополуччя вивчається в працях Е. Дінера, Р. Шамі-
онова; життєстійкості (С. Мадді); стресостійкості 
(С. Хобфолл, В. Бодров, Н. Водоп’янова та ін..); 
адаптації (А. Маклаков, Н. Сараєва й ін.). З про-
аналізованих наукових праць, привертають увагу 
ті, що вивчають ресурсність особистості в умо-
вах різних ситуацій: професійних (Т. Левицька, 
О. Дмитрієва); екстремальних (Л. Александрова); 
емоційного вигорання (О. Бабіч) і т. ін.. Ю. Забро-
діним, Т. Кабаченко та ін.. піднімається питання 
можливості управління людськими ресурсами, 
що дозволить зберігати та поповнювати потенціал 
можливостей людини. 

Незважаючи на різноманіття існуючих у пси-
хологічній науці підходів до розуміння ресурсів, 
проблема не полишає актуальності та потребує 
більш системного та грунтовного аналізу, зокрема 
у визначенні ролі ресурсів в структурі життєтвор-
чості особистості.

Постановка завдання – теоретичний аналіз 
психологічних ресурсів як інтегральної характе-
ристики життєтворчості особистості. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«ресурсу» порівняно недавно з’явилось у науко-
вому просторі психологічної науки і має широку 
асоціативну представленість поряд із такими 
суміжними категоріями як «досвід», «потенціал», 
«резерв», «можливості» і т.д. Зазвичай в сучасних 
дослідженнях проблеми використовуються такі 
терміни, як – «психологічні ресурси» та «особис-
тісні ресурси», узгодженість між якими на сьогод-
нішній момент є предметом наукових дискусій. 

 У широкому значенні під психологічними 
ресурсами, як правило, розуміють деякий запас 
можливостей для продуктивного здійснення різних 
видів діяльності та досягнення визначеної мети  
[5; 8: 9; 15; 17]. Проте, надбання сучасної науки 
дозволяють їх тлумачити як широкий клас психіч-
них явищ, що інтегровані в фундаментальні основи 
психіки людини та виступають інструментами її 
життєтворчості та особистісного благополуччя. На 
відміну від інших ресурсів (майно, гроші, знаряддя 

праці і т.д), психологічні ресурси – це такі індиві-
дуально – психологічні механізми, які виконують 
функцію внутрішнього забезпечення успішної 
особистісної та життєвої самореалізації. Як дея-
кий запас можливостей, ресурси застосовуються 
у суб’єктних трансформаціях простору буття, вна-
слідок чого, з’являються нові елементи досвіду, які 
використовуються як засоби індивідуальної жит-
тєтворчості та механізми регуляції повсякденної 
діяльності і поведінки.

Фундатором ресурсної проблематики в пси-
хології вважають С. Хобфолла, який зауважував, 
що «….в якості ресурсів може виступати будь – 
що, що використовується людиною для здолання 
складних ситуацій та підтримки якості життя» 
[19, с. 338]. На думку науковця, втрата ресурсів 
спричиняє переживання стресу, внаслідок чого 
знижується копінг – активність та обмежуються 
можливості конструктивного вирішення про-
блеми. Відповідно успішне подолання стресу, 
адаптація поведінки до нових обставин може від-
буватися лише за умови відтворення або онов-
лення ресурсної складової особистості. Важливим 
моментом, тут виступає дотримання принципу 
«акумуляції», що передбачає можливість збері-
гати, відновлювати, відтворювати, розподіляти 
ресурси у відповідності до складності ситуації та 
уміння її вирішити.

Схожа наукова позиція спостерігається в робо-
тах В. Бодрова, Н. Водоп’янової та ін.. В теорії 
психологічного стресу В. Бодрова, ресурси тлу-
мачаться як «…фізичні та духовні можливості 
людини, мобілізація яких, забезпечує ефективне 
виконання діяльності та успішне подолання 
стресу» [1, с. 115]. Вони виявляються у спря-
мованості на внутрішні резерви, відображають 
можливості вибору засобів діяльності та спосо-
бів опанування критичних ситуацій, формують 
інструментальні основи копінг-поведінки. В дослі-
дженнях Н. Водоп’янової психологічні ресурси 
розуміються як «зовнішні та внутрішні змінні, що 
сприяють стійкості людини в стресогенних ситуа-
ціях; мотиваційні, когнітивні, вольові, емоційні та 
інші елементи самосвідомості, які актуалізуються 
в критичних умовах та спрямовані на конструк-
тивне перетворення несприятливих обставин 
життя. [3, с. 290]. У зв’язку з цим, ресурси асо-
ціюють із долаючою поведінкою, як стереотип-
ною алгоритмізованою активністю, закріпленою 
у досвіді, яка дозволяє протидіяти негативному 
впливу зовнішніх чинників. Така інтерпрета-
ція акцентує увагу на реактивних властивостях 
ресурсів і нівелює їх проактивний характер, що 
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виявляється в різних трансформаційних можли-
востях людини в процесах розбудови життя.

Доволі розповсюдженою тенденцією у дослі-
дженні ресурсної проблематики є її аналіз в кон-
тексті категорії «життєстійкості», введеної у про-
стір психологічної науки С. Мадді. За автором, 
життєстійкість представляє собою базову, інтегра-
тивну характеристику людини, яка опосередковує 
резилентне реагування на екстремальні подраз-
ники [12]. Людина, яка стійко переносить життєві 
негаразди, вирішує проблеми і долає труднощі, як 
правило, має необхідну для цього систему ресур-
сів. На рівні свідомості ресурси представляють 
закріплену систему конструктів, установок та 
переконань, що дозволяють змоделювати пове-
дінку у складній ситуації та досягти позитивного 
результату; на конативному рівні – розгорнуту 
систему життєтворчих дій резистентного харак-
теру, що у підсумку забезпечують психологічну 
стійкість та стабільність людини, її ефективність 
в мінливих умовах життя. 

Визначені С. Мадді компоненти життєстій-
кості «залученість», «контроль» та «прийняття 
ризику» виявляють свою обґрунтованість в кон-
тексті взаємозв’язку із ресурсною складовою 
життєтворчості. Залученість виражає загальну 
життєздатність людини, включеність у різні 
сфери існування. Ресурси, що генералізують дану 
функцію, забезпечують поліморфність самореалі-
зації індивіда, його задіяність у різних процесах 
творення буття; впливають на такі каузометричні 
показники життєвого шляху як змістовна наси-
ченість та суб’єктивна ціннісність. Контроль – 
це прийняття відповідальності за життя, уміння 
регулювати діяльність та поведінку відповідно 
до цілей у поєднанні з визначеними ресурсами 
досягнення мети. Прийняття ризику – це готов-
ність діяти на свій страх і ризик, ставлення до 
ситуації як виклику, що дозволяє перевірити себе 
на міцність. Людина, що володіє таким умінням 
переконана, що ситуація, яка трапилася, іде їй на 
користь, сприяє особистісному розвитку, оскільки 
надає можливість отримати новий досвід. Визна-
чені компоненти життєстійкості виступають 
індикатором особистісної зрілості, відображають 
рівень сформованості ресурсів та уміння ними 
користуватись.

Популяризація ідей життєтворчості, що остан-
нім часом спостерігається у вітчизняній науці, 
питання ресурсів висвітлює в контексті цілісного 
життєвого шляху та самореалізації особистості. 
Так, наприклад Є. Євдокимова ресурси розглядає 
як засоби до існування, як те, що лежить в основі 

життєздатності і все те, що людина використовує 
для задоволення власних потреб і вимог серед-
овища [5]. Автор наголошує, що ресурси визнача-
ють продуктивність у різних сферах життєдіяль-
ності, дозволяють успішно вирішувати не лише 
буденні, а й більш складні завдання, що пов’язані 
із трансформативною активністю людини. Мова 
йдеться про імплементованість ресурсів в проце-
сах виходу за межі наявної ситуації, їх задіяність 
в глобальній, перспективній життєвій організації. 
Трансцендентні властивості ресурсів зменшують 
залежність існування від умов та обставин, нада-
ють можливість перетворювати обставини, праг-
нути та досягати вершин існування. Схожа пози-
ція спостерігається в працях Є. Ю. Кожевнікової, 
де ресурси – це «…зовнішні та внутрішні можли-
вості для досягнення високих результатів життя» 
[9, с. 9]. Серед основних функцій автор виділяє: 
буферну, фільтраційну, організаційну, інструмен-
тальну, мотиваційну, регулятивну та інші, що є 
узагальненим та концентрованим поєднанням 
різних психологічних систем, що інкорпоровані в 
різні процеси життєзабезпечення. 

Аксіоматичним положенням ресурсних кон-
цепцій є ідея існування «особистісного потен-
ціалу», як особливого системного утворення 
вищого рівня, яке акумулює та контролює обіг 
ресурсів в умовах життєдіяльності. З цього при-
воду В. М. Марков зазначає, що ресурси слід роз-
глядати в якості системоутворювального фактору 
цілісності особистості та її життєвого щляху; як 
систему внутрішніх засобів, які використову-
ються для саморозвитку і яка постійно поповню-
ється [13]. У зв’язку з цим, психологічні ресурси 
виступають системою можливостей самодетермі-
нації та саморегуляції власного життя, включають 
сукупність засобів, що дозволяють людині розбу-
довувати життєвий шлях відповідно до власних 
екзистенційних цінностей та реалізовувати себе 
як суб’єкта життєтворчості. І. Б. Котова підкрес-
лює, що ресурси – «це психологічний капітал, що 
постійно використовується та примножується для 
підтримки будь-якої діяльності та самореалізації; 
складноорганізовані структури, які виступають в 
якості джерела сили людини та підтримають її жит-
тєву енергію на належному рівні». [10, с. 79 – 80].  
В цілому, ресурси є тим капіталом, що реалізують 
здатність індивіда до свободи вибору, розширення 
досвіду, надають відчуття самоефективності, 
розуміння власного потенціалу та віри в свої мож-
ливості. 

У буквальному сенсі життєтворчість розу-
міється як унікальна діяльність по виробленню 
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життя, а отже, як і будь-яка інша діяльність, забез-
печується системою необхідних ресурсів. На від-
міну від інших ресурсів, ресурси життєтворчі 
зумовлюють результат не окремої діяльності, а 
якість життя в цілому. Це такий інтегральний 
запас, розраховуючи на який, людина здатна до 
успішної самореалізації та продуктивності влас-
ного життя. В. М. Ямницький, влучно підкрес-
лює, що життєтворчі ресурси – це така сукуп-
ність потенцій, яка детермінує результативність 
життєдіяльності особистості; особливі механізми 
прояву унікальної, неповторної природи людини, 
що сприяють визначенню у стратегіях, планах та 
актах самоздійснення; вироблення та викорис-
тання активу, необхідного для самоздійснення 
[18]. Інтегруючись в складні процеси формування 
життєвої компетентності ресурси виявляються у 
наступних системних здатностях [6; 15]: життє-
пізнання (здатність і готовність особистості до 
пізнання життя та самопізнання); життєперед-
бачення (передбачення власної життєдіяльності 
у майбутньому); життєве прогнозування (визна-
чення планів і перспектив); життєве самовизна-
чення (здатність і готовність до вибору життєвої 
мети, її ціннісного і ресурсного обґрунтування, 
узгодження з іншими цілями у життєвому проекті 
та деталізація процесу її досягнення); життєздій-
снення (здатність і готовність до здійснення жит-
тєвого проекту засобами і ресурсами життєдіяль-
ності); життєорганізація та життєвдосконалення 
(як інтеграція здатностей до належного існування, 
генералізація основних функцій життєтворення).

В такій інтерпретації психологічні ресурси 
виявляють системне значення, набувають онто-
логічної сутності як інструментальної складової 
життєтворчості.

Психологічні ресурси, що забезпечують ефек-
тивність існування людини не в конкретній ситу-
ації, а протягом всього життя, О. Ю. Рязанцева 
називає екзистенціальними та тлумачить їх як 
«..засоби, що приводять до максимальної реа-
лізації потенціалу особистості, повноцінного і 
автентичного існування»[16, с. 144]. До осно-
вних екзистенціальних ресурсів, за автором нале-
жать ресурси свободи, сенсу, самотрансценденції, 
прийняття та віри [16]. На думку О. Л. Вернік, 
екзистенціальні ресурси особистості – це «спо-
соби організації власного способу життя, те, що 
застосовується для вирішення життєвих задач 
та досягнення життєвих цілей в різних сферах 
активності» [2, с. 53]. 

За визначенням О. Штепи, психологічні ресурси 
слід розглядати як невід’ємну умову існування; як 

«..особистісні риси, що розкривають усталені дис-
курсивно-рефлексивні практики, що забезпечують 
здатність творити себе і своє життя» [17, с. 247]. 
Їх головна функція – забезпечення можливостей 
більш-менш успішного існування, що дозволяє їх 
розглядати в координатах життєтворчості.

 В структурі життєтворчості, ресурси, відо-
бражаючи цілісну організацію психіки, її цін-
нісно-смислові, емоційні, мотиваційно-вольові, 
когнітивні та інші аспекти, виражають деякий 
запас індивідуальних можливостей людини, 
виступають джерелом внутрішньої сили, що 
дозволяє людині успішно функціонувати у влас-
ному просторі буття. Л. Г. Дика, з цього приводу 
зазначає, що психологічний ресурс визначається 
як «..сукупність внутрішніх засобів з потенційно-
активними характеристиками, якими людина 
володіє і які доцільно використовує для забезпе-
чення ефективної діяльності та підтримки опти-
мальної життєтворчості» [4, с. 145].

Психологічні ресурси представляють сукуп-
ність індивідуальних характеристик, що сформува-
лись в ході онтогенезу, і які є маркерами компетент-
ності особистості. Вони забезпечують можливість 
вирішувати як актуальні так і перспективні задачі 
життєдіяльності, сприяють вибору стратегії існу-
вання та експлікації життєвих планів і програм. 
Представляючи собою засоби реалізації індиві-
дуального екзистенційного проекту, психологічні 
ресурси являються показниками автентичності 
людини як автора життя, носія мудрості, досвіду і 
т.д., виражають рівень її зрілості та свободи. 

 Психологічні ресурси виступають інструмен-
том реалізації духовно-практичної активності, 
спрямованої на свідоме, самостійне, креативне 
проектування та здійснення власного життєвого 
шляху. Як елемент особистого досвіду, вони роз-
криваються в різних процесах життєзабезпечення, 
виражають можливість створювати таке життєве 
середовище, на яке людина розраховує, прагнути 
до таких висот, які людина визначила для себе.

Висновки. Проведений теоретичний аналіз 
феномену засвідчує його складність та багато-
аспектність дослідження. Було встановлено, що 
психологічні ресурси – це така система можли-
востей, яка забезпечує свідому та творчу органі-
зацію індивідом свого життя. Представляючи сис-
тему інтеріоризованих елементів суб’єктивного 
досвіду (характерологічних, когнітивних, моти-
ваційних, конативних та ін.) ресурси виступають 
інструментами не лише адаптивної поведінки, але 
й інтегровані в складні процеси життєтворення 
(життєпізнання, життєпередбачення, життєве 
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прогнозування та самовизначення, життєоргані-
зація та життєвдосконалення і т.д). В особистісній 
площині, ресурси виявляються в якості системо-

утворювального фактору, що презентує людину 
як суб’єкта, який володіє здатностями до само-
вдосконалення і прагне до високої якості життя.
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Datsenko O.А. PSYCHOLOGICAL RESOURCE AS AN INTEGRAL CHARACTERISTIC 
OF THE LIFE OF THE INDIVIDUAL

The article is devoted to the problem of psychological resources, which is especially acute at the present 
stage of development of society in connection with the radical changes that accompany the present. The 
importance of its research for solving the problems of productive life and psychological well-being is noted. 
An attempt was made to analyze traditional approaches to the problem in both domestic and foreign science. A 
theoretical overview of some modern resource concepts is presented, different approaches to their psychological 
interpretation are considered. It is emphasized that resources represent some stock of opportunities used in the 
course of life. It is noted that they are used not only for private activities, but also ensure the implementation 
of global functions of life (life knowledge, life organization, life improvement, etc.). In this ontological context, 
they serve as an internal tool for successful personal and life self-realization; operationalize the processes 
of life development, provide an opportunity to change the circumstances, to create a living environment 
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that people expect. Representing the means of implementing an individual existential project, psychological 
resources are proactive, allow you to strive for such heights that people have determined for themselves. 
Psychological resources are an integrated element of experience that defines a person as an actor, are 
indicators of authenticity and competence of the individual as the author of life and the bearer of wisdom; 
act as a psychological mechanism of self-determination and self-development. It is noted about the system 
organization of resources, their connection with rational, value-semantic, emotional – sensory, motivational – 
behavioral and other components of self-consciousness of the subject. An attempt is made to identify some 
functional features of the phenomenon that ensure the implementation of life functions. Prospects for further 
scientific research are outlined. The need to create a holistic theoretical model for the study of the phenomenon 
in the life-creating paradigm is emphasized.

Key words: resources, life creation, vitality, opportunities, instrumentalization, means, self-realization, 
productivity, psychological well-being, subject of life.


