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тем. Якщо при цьому споживання їжі залишається таким само, як при активній діяльності, 
то в організмі акумулюються жири і вуглеводи. При тривалій гіпокінезії таке підвищення 
асиміляції досить швидко призводить до ожиріння, порушення обміну речовин та стану 
здоров’я 5.  

Розвиток адаптивних здібностей, фізіологічних резервів, їх вікових особливостей, шляхів 
підвищення і механізмів довільної мобілізації – необхідна умова для збереження життя і 
здоров’я в надзвичайних ситуаціях, коли регулюючі системи організму забезпечують адек-
ватну реакцію при ефективному використанні енергії і високій функціональній активності. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ  

ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 
 
Проблеми безпеки особистості  стосуються  кожної людини, ставлять низку філософ-

ських, правових, політологічних, соціологічних, психологічних та інших спеціальних пи-
тань. Аналіз сучасної літератури з різних аспектів вивчення проблем безпеки особистості 
дозволяє стверджувати, що  безпека є складною, міждисциплінарною областю знання, і 
роль психології полягає не тільки в формуванні універсального визначення, а у виробленні 
загальних уявлень і системи знань про цей феномен на філософському та теоретико-
методологічному рівнях. Необхідність аналізу філософських та соціокультурних основ пси-
хологічної безпеки обумовлена тим, що його проведення дозволить сформувати не лише 
загальні наукові положення про таке складне соціальне явище, яким є безпека, та, зокрема, 
психологічна безпека особистості, але й розкрити її загальні властивості, закономірності 
становлення, розвитку та функціонування. 

Поняття «безпека» у філософії довгий час застосовували переважно в рамках полі-
тичної філософії, причому пріоритет, як правило, віддавався державній безпеці, а не особи-
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стій чи громадській. Сьогодні ж ця проблематика актуальна і для інших розділів філософсь-
кого знання, а також й інших галузей наукового осмислення. Важливим є з’ясування того, 
чи існує принципова відмінність між індивідуальною безпекою кожної окремої людини та 
безпекою колективною (безпекою всього суспільства, громади, держави тощо). 

Більшість робіт присвячено визначенню найбільш ефективних методів та засобів ви-
рішення практичних завдань, тобто фахівці, розмірковуючи про безпеку, говорять про кон-
кретні прикладні розуміння цього терміну: національна [1], освітня [2], організаційна [3], та 
інші види безпеки. Зокрема, доведено, що психологічно безпечне організаційне середовище 
детермінує задоволеність людини змістом роботи та кар’єрою, переживання почуття успіху. 
Показано, що ресурси соціальної підтримки людини від організації та спільноти, які визна-
чаються потребою особистості у приналежності, опосередковані психологічною безпекою 
цього середовища. 

У науковій літературі поняття безпеки, як правило, тлумачиться по-різному: 
1) безпека як відсутність небезпеки (на основі принципу дихотомії). Поняття «безпе-

ка» і «небезпека» є діалектично взаємопов’язаними характеристиками умов об’єктивної 
реальності, що відображують її суперечливі сторони, і можуть розглядатися як соціально-
філософські категорії. Але при такому підході не враховуються протиріччя об’єктно-
суб’єктної сфери людської діяльності, які є джерелом будь-якого розвитку та змінювання. 
Тому, мабуть, постулат, що відсутність небезпеки це і є безпека, не є бездоганним і потре-
бує певного уточнення. Такого стану, при якому державі, суспільству або особистості не 
загрожує небезпека, просто не існує; 

2) безпека як певна діяльність із забезпечення або попередження загроз, небезпек (ді-
яльнісний підхід, що пов’язаний з рівнем суспільного виробництва, завдяки якому і ство-
рюються захисні дії). Ця філософія орієнтована на ціннісні переваги соціальної практики 
(дійсності) та передбачає не тільки певний рівень усвідомлення сутнісних протиріч буття, 
але й конкретне розуміння онтологічних основ соціальної реальності; 

3) безпека як усвідомлена потреба, цінність, інтерес, що пов’язані з цілепокладанням, 
як ключова цінність мотиваційної сфери, що представлена в індивідуальній та суспільній 
свідомості. 

Всі ці визначення можна віднести до антропологічного інструменталізму, в межах 
якого безпека пов’язується з певною історичною практикою забезпечення життєдіяльності 
людини та її існування. Проте, безпека як соціально-філософська категорія не може розгля-
датися тільки в аспекті стану захищеності, оскільки це ще й властивість певної системи, і 
процес соціальної діяльності. 

Зауважимо, що пізнання безпеки тісно пов’язане з соціально-історичними умовами 
буття, з рівнем розвитку матеріальної і духовної культури, з пануючими в суспільстві інте-
ресами і цінностями, що зумовлює не тільки розмаїття точок зору, які пояснюють явище без-
пеки, але й визначає її онтологічну, гносеологічну і аксіологічну особливості. Онтологічний 
аспект безпеки полягає в тому, що безпека, існуючи в загальній структурі буття, перебуває в 
різних формах, які є оптимальними умовами дійсності як такої (буття природи, людини, соці-
ального і духовного), при яких мінімізовані небезпеки. Гносеологічний аспект безпеки 
пов’язаний безпосередньо з особливостями її пізнання. Дуже важливим з погляду предмету 
нашого дослідження, є огляд соціально-філософської спадщини в царині історичної рефлексії 
проблеми безпеки суспільства та особистості . У процесі історичного розвитку безпека розу-
мілася через чуттєвий досвід і завдяки раціональному пізнанню. Накопичені знання трансфо-
рмувалися в практичний досвід і достовірні знання. Людина і суспільство завжди прагнуть 
пізнати бажані умови повної відсутності небезпеки – абсолютну безпеку, що практично не-
можливо, оскільки процес розвитку небезпек у результаті людської діяльності і об’єктивних 
змін в світі є нескінченним. Аксіологічний аспект безпеки підкреслює, що безпека перебуває у 
ряді загальнолюдських цінностей (таких як добро, істина, краса), оскільки має значущість для 
багатьох поколінь людей, не зважаючи на те, що у різні епохи її зміст і значення розумілися 
по-різному. Безпека створює оптимальні умови для підтримки гармонійного стану буття та 
сталого розвитку суспільства. Отже, названі аспекти безпеки тісно пов’язані між собою. Гно-
сеологічний і аксіологічний аспекти утворюють цілісну структуру теоретичного концепту 
безпеки, фундамент якого становить її онтологічний аспект. 

Реалії сучасного часу висувають на перший план не узагальнені цінності, а безпеку і 
збереження життя спільнот, груп, конкретних людей незалежно від їх політичних, економі-
чних і національних відмінностей. Дедалі більшої значущості набувають питання вивчення 
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безпеки, яка характеризує внутрішній стан людини, її благополуччя, спокій, стабільність, 
мова йде про психологічну безпеку, що є проявом суб’єктивної безпеки. 

Суб’єктивна безпека, представлена в філософських і соціокультурних аспектах, може 
бути розкладена на низку взаємопов’язаних проблем, як-от: сприйняття людиною стану 
безпеки або загрози, психологічні механізми утворення страху в соціальних групах, руйну-
вання або маніпуляція ідентичністю, громадянська самосвідомість і здатність самоорганіза-
ції спільноти щодо зовнішніх і внутрішніх загроз. Сучасні соціально-гуманітарні теорії ро-
зширили розуміння суб’єктивного виміру безпеки, включивши в аналітичне поле проблеми 
соціокультурні, психологічні та феноменологічні фактори, що впливають на сприйняття 
індивідом і соціальними групами власної захищеності. 

Ми бачимо, що науковці, які працюють у галузі філософії, соціології, культурології, 
зауважують, що психологічний напрям у вивченні соціальної безпеки істотно відрізняється 
від філософського тим, що в його руслі вивчення безпеки заломлюється крізь міжособистіс-
ні відносини і психічну структуру особистості. Кожна особистість взаємодіє з суспільством, 
визначаючи для себе стандарти і межі цієї взаємодії, виробляючи механізми ефективної 
співпраці, і якщо особистість не готова до зрілої взаємодії з соціальною реальністю, то 
створюється сприятливий ґрунт для десоціалізації особистості і її подальшої девіації. Це 
положення підкреслює потенціал міждисциплінарних досліджень, що зв’язує психологіч-
ний напрям вивчення соціальної безпеки з філософським та соціокультурним, які в умовах 
радикальних змін у сучасному українському суспільства, набувають особливої значущості. 

Особливість соціальної безпеки полягає в тому, що дана система має «двоїсту» при-
роду. З одного боку, вона є об’єктом, тобто це особистість, спільнота, суспільство, які пот-
ребують сприятливої дії зовнішнього середовища для їх сталого розвитку. З іншого – ця 
соціальна система має особливі, «людські» якості, такі як розум, воля, цілеспрямованість, 
котрі служать потенціалом для захисту особистості від зовнішніх і внутрішніх небезпек. У 
даному випадку ця система виступає як суб’єкт. Отже, зміст соціальної безпеки можна роз-
глядати як стан захищеності особистості (спільності, суспільства) не тільки від зовнішніх, а 
й від внутрішніх загроз життєдіяльності людини. Під зовнішніми загрозами розуміються 
ризики, пов’язані з середовищем, яке загрожує життю людини, порушенням найважливіших 
прав і свобод, а також перешкоджають реалізації вітальних потреб і потреб розвитку. Під 
внутрішніми загрозами маються на увазі ризики, пов’язані з потенціалом особистості (спі-
льноти, суспільства), які проявляються у відсутності мотивації дій особистості, а також вза-
ємодії між членами спільноти, суспільства. 

Застосування поняття «психологічна безпека» як окремої наукової категорії ще не 
має тривалої історії, хоча й отримало значне розповсюдження у наукових роботах. Інтерес 
до проблем психологічної безпеки зумовлений зростаючою потребою системного опису 
явищ соціальної реальності, яка стрімко змінюється, та необхідністю вирішення практичних 
завдань сьогодення. Крім того, суттєво змінюються традиції наукового опису явищ реаль-
ності та самої людини – від класичної до постнекласичної парадигми наукового знання. 

Можна виокремити три основні вектори вивчення психології безпеки. По-перше, слід 
виокремити психологію безпечної діяльності, що вивчає людину в екстремальних, надзви-
чайних та кризових ситуаціях, де до уваги береться саме людський чинник у безпеці життє-
діяльності. 

По-друге, психологічна безпека середовища, де об’єктом вивчення позначається вла-
сне простір «середовище – людина», а предметом – предметно-просторові, соціальні, інфо-
рмаційні та інші характеристики середовища, які здатні впливати на психіку та поведінку 
людини. Зокрема, найбільш вивченою є психологічна безпека в умовах освітнього середо-
вища. Особлива увага приділяється характеру загрозливих впливів на особистість (негатив-
ні інформаційно-психологічні впливи, навіювання, маніпулювання та ін.) та їх наслідкам, 
що призводять до порушення адекватності відображення реальності, психічного стану, ада-
птивності функціонування та ін. 

Третій напрям можна позначити як «суб’єктивний», де психологічна безпека особис-
тості визначається через суб’єктивну картину світу, захищеність, готовність, переживання, 
стан свідомості, якості особистості, що дозволяють долати небезпеку, бути стійким до нега-
тивних впливів, сприяти загальному психологічному благополуччю особистості. У межах 
цього напряму під психологічною безпекою розуміється позитивне самовідчуття людини, її 
емоційне, інтелектуальне, особистісне та соціальне благополуччя в конкретних соціально-
психологічних умовах, а також відсутність ситуацій завдавання психологічної шкоди осо-
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бистості та порушення її прав. 
На класичному етапі спосіб мислення дослідників характеризують такі особливості, 

як предметоцентризм, ізоляціонізм, протиставлення суб’єкта та об’єкта, передбачуваність, 
розділення предмета дослідження на елементарні складові, безпосередність, жорстка детер-
мінація, пріоритет природничої методології. Враховуючи ці принципи, психологічна безпе-
ка розглядається як явище об’єктивне або суб’єктивне, і відповідно саме у цій дихотомічно-
сті розрізняють об’єктивний і суб’єктивний підходи. Діапазон концептуальних уявлень про 
поняття психологічної безпеки з позиції принципів класичної раціональності знаходиться 
між двома полюсами: визнання жорсткої залежності, середовищної обумовленості психіч-
ної організації людини, з одного боку, і визнання внутрішніх змін, пов’язаних з критеріями 
фізичного, емоційного, інтелектуального, особистісного та соціального благополуччя, – з 
іншого. 

У межах цих досліджень починають вивчатися аспекти, що відображують взає-
мозв’язки людини та навколишньої природної та соціальної дійсності, активну роль особис-
тості у сприйнятті загрози і в подоланні її, що свідчить про новий етап розробки феномену 
психологічної безпеки науковими засобами некласичної психології (предметом досліджен-
ня стають не прості стійкі системи, а складні саморегульовані системи). 

Таким чином, на постнекласичному етапі увагу здебільшого привертають, перш за 
все, складні відкриті системи, що здатні до самоорганізації та саморозвитку. Постнекласич-
на раціональність – це спосіб наукового мислення, орієнтований на залежність пізнання від 
соціокультурного контексту, багатомірну наукову картину світу, коли типи раціональності 
не заперечують один одного, а ділять між собою сфери впливу; на синтез теоретичних і ек-
спериментальних досліджень, рефлексію ціннісних і значеннєвих контекстів людського 
буття, інтерес до прогресивної еволюції, пов’язаної з ускладненням систем, її становлення, 
вивчення складних, відкритих самоорганізуючих систем. 
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ВИЩА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 
Сьогодні сфера національної безпеки України зазнає реформування, що викликано 

зміною суспільно-економічного устрою держави, а також повільною адаптацією системи 
національної безпеки до нових умов. У зв‘язку із загостренням внутрішніх протиріч, роз-
гортанням конфліктних ситуацій в середині країни, виникає потреба зосередитись на 
внутрішніх загрозах при пошуку шляхів зміцнення національної безпеки країни.  

Одночасно, нестабільна внутрішня ситуація в одній країні може стати зовнішньою 
загрозою національній безпеці іншої країни, особливо це стосується країн-сусідів. І прояви 
її можуть бути різноманітні: від масової міграції до збройного нападу чи тероризму Загаль-


