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Виконано теоретичний аналіз структурних особливостей, головних характе-
ристик і параметрів ресурсного стану особистості. Дискурс-аналіз ресурсного ста-
ну особистості проведено у напрямах психології адаптації, гештальтпсихології, 
екзистенційної психології, НЛП-практики та практики цілеорієнтованого консульту-
вання. З’ясовано, що ресурсний стан є мотиваційним станом, який характеризується 
як особистісний, позитивний, реверсійний. Сформульовано авторське визначення 
ресурсного стану особистості як мотиваційного стану-переживання, зумовлено-
го усвідомлюваними змінами у ставленні до Іншого, що виявляється у реалізації 
психологічної готовності надати підтримку у вчинку милосердя.

Ключові слова: ресурсний стан, суб’єктивний стан,  долання складних ситуацій, 
мотиваційно-духовний стан, зміни у ставленні до Іншого.

Постановка проблеми. Психологи-практики вважають, що важливо опиратися на 
ресурси клієнта на короткочасний період і шукати ресурс до структури довготривалого 
психологічного супроводу клієнта. Наприклад, В. Шебанова зазначила, що знайден-
ня ресурсу потрібне у ситуаціях, коли ліміт психотерапевтичної зустрічі вичерпано, 
а особа завершує кейс з деструктивними думками й емоціями [26]. Ф. Майленова 
ввела у практику психологічного консультування техніку SKORE, ключовим кроком 
якої є доступ до ресурсу людини, тобто пошук нових можливостей і трансформація 
страждання чи конфлікту у позитивні зміни особистості [11, с. 13–16]. Опирання на 
ресурси особистості та довіра до ресурсів клієнта – головний принцип психологічного 
консультування [19, с. 183–184]. Загалом ресурси тлумачать як «певні індивідуальні 
особливості, що зумовлюють складність або легкість долання стресових ситуацій» [8]. 
Допускають, що ресурсним для людини є стан, у якому у неї найбільше свободи і мак-
симальна кількість виборів, що супроводжується переживанням комфорту, впевненості, 
задоволення, радості, щастя [11, с. 13–16]. Водночас наведені ознаки стану особи мо-
жуть збігатися з характеристиками стану ейфорії чи натхнення.

Очевидно, що невизначеність параметрів ресурсного стану створює труднощі у 
характеристиці властивостей та особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ресурсами людини найчастіше вважа-
ють особистісні властивості й здібності, які цінні для людини та допомагають адапту-
ватися до стресових ситуацій, долати їх (самоповага, професійні уміння, самоконтроль, 
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життєві цінності) (С. Хобфолл, за Н. Водоп’яновою [2, с. 290–291]). В означенні ресурсу 
як можливості й засобу досягнення мети розглядають такі його види: життєвий досвід, 
підтримка близьких людей, мудрість [16, с. 198–205]. Науковці схильні визначати ре-
сурси як внутрішні сили, які потрібні людині для конструктивного долання життєвих 
криз, тому атрибутами ресурсності вбачають ініціативність, відповідальність, прагнен-
ня сенсу [15]. Заразом ресурс визначають і як стан, який характеризується відчуттям 
щастя, впевненості, необхідних для розв’язання проблем, а також чуттям свободи [11, 
с. 13–16]. На погляд Р. Ділтса, перебувати у ресурсному стані для людини означає 
бути пов’язаною шляхом зосередженості з «джерелом», певним власним внутрішнім 
центром, з якого вона черпає впевненість, креативність, відкритість [4, с. 161]. Відтак 
можна припустити, що ресурс як особистісні диспозиції впевненості у собі, мудрість, 
самоповага, відповідальність зумовлені здатністю особистості «бути у ресурсі», тобто 
досягати ресурсного стану. 

Особливості стану, що означили як ресурсний, уперше виявили у дослідженнях, 
присвячених вивченню стресостійкості та поведінки людини в екстремальних ситуаціях. 
Зокрема, Р. Лацарус та Р. Лейнер обґрунтували особливості сприймання людиною 
стресової ситуації як результат співвідношення між характеристиками стресового ви-
клику та ресурсами особистості (за В. Абабков, М. Перре [1, с. 28–31]). Актуалізацію 
ресурсного стану людини шляхом оновлення в її емоційній пам’яті ситуації, у якій 
вона відчувала себе впевненою, охарактеризували Б. Смирнов та Є. Долгополова [17, 
с. 255–256]. 

Практики цілеорієнтованого консультування вважають, що треба отримати до-
ступ до ресурсного стану клієнта, щоб допомогти йому відокремити проблему від 
себе самого, перестати сприймати її як нездоланну, знайти новий вихід із складної 
ситуації. Н. Томашек опрацював процедуру інтерналізації ресурсів, що спрямована на 
пошук нових можливостей клієнта для розв’язання проблеми та переоцінювання ним 
власного ставлення до життя та інших людей [21, с. 136–142]. На підставі викладеної 
консультантом технології ресурсний стан можна проінтерпретувати як здатність людини 
дистанціюватися від проблеми, відчути свободу вибору, проаналізувати нові можливості 
розв’язання складної ситуації, реалізувати ці можливості як шанс. Гештальттерапевт-
практик Н. Рубштейн характеризує ресурсний стан як здатність особи знайти психо-
логічну опору у самій собі, тобто у певних власних життєвих переконаннях. Ця опора 
необхідна людині, щоб пережити зміни у власному житті з найменшими втратами та 
труднощами [16, с. 198, 206]. НЛП-практик Ф. Майленова обґрунтувала, що ресурсним 
для людини є стан, у якому вона відчуває, що володіє власними ресурсами, може по-
будувати детальний образ себе у майбутньому, такої, що повністю реалізувала власну 
ціль, де у неї найбільше свободи і максимальна кількість виборів, що супроводжується 
переживанням комфорту, впевненості, задоволення, радості, щастя [11, с. 13–16; 373].

Водночас екзистенційні психологи застерігають від надмірного концентрування на 
прагненні людини реалізувати «ідеальне Я». Аналіз і розкриття не тих можливостей, які 
насправді є в особи, а її уявлення про те, якою б вона хотіла бути, є ризиком реалізації 
Я-невротичного. Д. Леонтьєв вважає, що продуктивніше перестати протиставляти ре-
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альність ідеалу і навчитися трансформувати її (за Є. Шевченко [27, с. 106]). Є. Улітова 
підмітила, що людина може втратити чуття впевненості, коли втрачає певну мрію,чи 
то переконавшись у її не реалістичності, чи здійснивши її (за Е. Лествицькою [10, 
с. 106]). С. Кривцова доводить, що справжніми «точками опертя» для людини є досвід 
взаємин з людьми, які її приймали. Проте в особи має бути відчуття, що залишиться 
певна основа буття – Бог – навіть, якщо зруйнуються усі решта опор [7, с. 116–117]. Таку 
непорушну основу буття Д. Леонтьєв означує як «духовний екзистенціал» і допускає 
його як один з базових для зрілої особистості, поряд із свободою та відповідальністю. 
Духовність, на погляд Д. Леонтьєва, передбачає, що людина є відкритою до розвитку, 
діалогу з іншими смислами та цінностями, що зумовлює зміни особи на рівні пере-
конань і дій, що набувають характеристик вчинку. Ключовим поняттям для розкриття 
феномену духовності науковець вважає самодетермінацію [9]. Можна узагальнити, що 
в екзистенційній парадигмі ресурсний стан характеризується як духовний, виявляється 
у здатності людини до вчинку. Отже, можна підсумувати, що провідною проблемою 
у характеристиці стану є невизначеність сфери його вияву та параметрів. Розв’язання 
цієї проблеми дасть змогу визначити суб’єкта, способи актуалізації ресурсного стану 
особистості.

Мета нашої праці – визначити сфери вияву та параметри ресурсного стану 
особистості якісними та інтерпретаційними неемпіричними психологічними метода-
ми. Завдання теоретичного аналізу конструкту «ресурсний стан особистості» полягало 
у виокремленні головних характеристик ресурсного стану методом дискурс-аналізу; 
визначити сфери вияву психічного стану з ознаками ресурсного методом тріангуляції 
та класифікації; схарактеризувати параметри ресурсного стану особистості методом 
психологічної казуїстики.

Основний матеріал і результати дослідження. Дискурс-аналіз ресурсного стану 
особистості у напрямах теорії психології адаптації, гештальтпсихології, екзистенційної 
психології, НЛП-практики та практики цілеорієнтованого консультування допоміг 
виокремити такі головні характеристики: зумовлене наявністю у людини досвіду при-
йняття іншими та довіри до них, визначає конструктивність і самостійність розв’язання 
особою складних життєвих ситуацій, спричиняє зміни у ставленні до себе, життя та 
інших людей, переживається як чуття можливостей, виявляється як впевненість людини 
у собі, здатність до вчинку. Актуалізувати ресурсний стан особистості можна, апелюю-
чи до рефлексії над її досвідом успіху та духовності. Ймовірно, зі станом ресурсності 
пов’язані уміння людини поновлювати власні ресурси. 

Інтенціальна модальність дискурсу конструкту «ресурсний стан особистості» ми 
простежили у таких напрямах: 1) ресурсний стан як стан радості та впевненості лю-
дини у собі; 2) ресурсний стан як стан переважання ресурсів особистості над силою 
впливу стресора; 3) ресурсний стан як стан, у якому людина знаходить опору для до-
лання труднощів у самій собі – власній; 4) ресурсний стан як стан, у якому відбувається 
трансформація ставлення особистості до себе та інших внаслідок набуття довіри до 
себе, сприймання життя з позиції можливостей.
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Відчуття радості, задоволення, впевненості у собі, щастя як головні емоційні характе-
ристики стану ресурсності не змусили нас зачислити ресурсний стан до емоційної сфери, 
оскільки ресурсний стан, на відміну від емоційного, характеризується проактивністю людини, 
а також стосується не потреб, а цінностей. Радість у комплексі з головною характеристикою 
ресурсного стану – чуття можливостей – дала змогу тлумачити радість у термінах самореалізації 
згідно з У. Шутцем – радість виникає внаслідок усвідомлення людиною реалізації власних 
можливостей, здатності розкритися у стосунках, отримувати задоволення, отримуючи і 
віддаючи у взаєминах з іншими  (за А. Кочарян, А. Лисеная [6, с. 190–191]). Акцент на 
саморозкритті особи привернув нашу увагу до позиції А. Хараша щодо класифікування 
стану саморозкриття як комунікативного стану особистості (за О. Соловйовим [19, с. 6]). 
Водночас дані А. Узікової [22] стосовно ключового переживання-стану, що зазнає типологічних 
перемін у критичні періоди розвитку особистості та зумовлює зміни у мотиваційній сфері 
та переінакшення способів взаємин, а також дефініція В. Шадриковим духовного стану 
як мотиваційного [25, с. 252] змусила нас використати характеристику ресурсного стану 
як мотиваційного. Варто визнати, що реалізування у ресурсному стані намірів людини у її 
вчинках, змушує визнати розкриття стану у вольовій сфері особистості, а зміна ставлення до 
себе та інших, переоцінка цінностей – підтверджує розгортання ресурсного стану у площині 
когнітивної сфери.

Щоб уточнити мотиваційні особливості ресурсного стану, ми порівняли 
його характерні  вияви з такими мотиваційними феноменами: «чуття потоку» за 
М. Чіксентміхайї (за В. Климчуком [5, с. 11]), чуттям самодетермінації за Р. де Чармсом 
(за В. Климчуком [5, с. 11]), «піковими»- та «плато»-переживаннями за А. Маслоу (за 
Ф. Фрейджер [23, с. 495]). На наш погляд, ресурсний стан, на відміну від «чуття по-
току», триваліший і генералізованіший, а спільним аспектом є відчуття себе вправним 
та сконцентрованим. Як і чуття самодетермінації, ресурсний стан містить компоненту 
значущості усвідомлення наявності вибору і чуття свободи, але не зводиться до неї. 
Ресурсний стан як і «пікові» переживання має яскравий і емоційний фон, проте більше 
спільного має з «плато»-переживаннями, оскільки так само пов’язаний зі зміною став-
лення особи до себе та життєвих переконань.

Отож, ресурсний стан – це складний феномен, оскільки розгортається одночасно 
в емоційно-вольовій, когнітивній, комунікативній і мотиваційній сферах особистості. 
Втім більшість аргументів переконують щодо мотиваційної природи ресурсного стану. 
Водночас виявлення ресурсного стану у згаданих сферах доводить, що означений стан 
містить усі компоненти психологічної готовності [14], а також дає змогу класифікувати 
його як стан, пов’язаний з підвищеною психічною наругою, тобто стан відсутньої 
рівноваги. Значущою функцією станів відсутньої рівноваги є замовлення ними процесу 
виникнення новоутворень у структурі особистісних властивостей, а також посилення 
когерентності між елементами системи [13, с. 84–87]. Допускаємо, що психологічним 
новоутворенням особистості, зумовленим проживанням ресурсного стану, є духовність. 
Відповідно формуватиметься акмеологічний тип особистості [20, с. 22].

Згідно з іманентними властивостями, в ієрархічній підструктурі структури 
психічних станів людини [3, с. 60–83] ресурсний стан варто зачислити до соціально-
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психологічного структурного рівня, бо він стосується зміни ставлення особи до 
цінностей; у координаційній підструктурі – до суб’єктивних станів.

Згідно з головними характеристиками та інтенційною модальністю дискурсу 
вважаємо, що можна виокремити такі параметри ресурсного стану: 1) за локалізацією 
у сфері особистості – мотиваційним станом; 2) за вираженістю властивостей суб’єкта 
і ситуації ресурсний стан є особистісним; 3) за силою впливу на переживання та 
поведінку людини – стан глибокий та інтенсивний, за валентністю – позитивний; 4) за 
тривалістю – довготривалий; 5) за ступенем усвідомленості – усвідомлений та само 
детермінований; 6) за локалізацією у часі – актуальний; 7) за «адекватністю» – склад-
ний стан, тобто стан відсутньої рівноваги; 8) за динамічністю – стан реверсійний. 
Вважаємо, що головна характеристика ресурсного стану – розкриття, використання 
та реалізація можливостей не дає змогу зарахувати ресурсний стан до накопичуваль-
них. Людина може проживати ресурсний стан у власному житті неодноразово. По-
няття «можливостей» ми тлумачимо відповідно до «можливісної» теорії особистості 
Д. Леонтьєва, згідно з якою людина проживає життя певними інтервалами «необхідного» 
та «можливого» [12]. Відтак особа може не завжди бути ресурсною, а ресурсний стан 
змінюватиметься на інший. Визначаємо, що метамотиваційний модус ресурсного ста-
ну можна локалізувати згідно з реверсивною теорією М. Аптера (В. Хомиком [24) у 
модусі «панування – співпереживання». Тоді мотиваційним модусом, протилежним 
до ресурсного стану, за якого особа спрямована на підтримку Іншого, є стан, у якому 
особа сконцентрована на собі, або самоактуалізація. 

Висновки та перспективи дослідження. Ресурсний стан можна схарактеризувати 
як мотиваційний стан-переживання, зумовлений усвідомлюваними змінами у ставленні 
до Іншого, що виявляється у реалізації психологічної готовності надати підтримку у 
вчинку милосердя. Доцільно виокремити емпіричні дескриптори ресурсного стану та 
схарактеризувати мотиваційні особливості ресурсної особистості.
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The article presents theoretical analysis of structural features, major characteristics and 
parameters of a resourceful state of a personality. Discourse analysis of a resourceful state of 
a personality in the theory of psychology of adaptation, gestalt-psychology and existential 
psychology, as well as NLP practice and practice of goal-oriented consulting enabled us 
to distinguish its main characteristics: it is caused by the person’s having experience of 
acceptance by others and trust in them, it determines constructiveness and independence of 
resolving by a person of complicated life situations, it favours changes in attitude towards 
oneself, life and other people, it is experienced as experiencing possibilities, and is manifested 
in person’s confi dence in oneself and capability of an act. It is possible to actualize a person’s 
resourceful state by appealing to refl ection over their experience of success and spirituality. It 
is grounded that resourceful state is a motivational state characterized as personal, positive, 
and reversible. The author’s defi nition is formulated of a resourceful state of a personality 
as motivational state-experience caused by realized changes in attitude to the Other, which 
is manifested in realization of psychological readiness to give support in an act of charity. 
Intentional modality of discourse of construct «resourceful state of a personality» is developed 
in the following directions: 1) resourceful state as a state of joy and person’s confi dence in 
oneself, 2) resourceful state as a state of domination of personal resources over the strength 
of a stressor’s infl uence, 3) resourceful state as a state in which a person fi nds the reliance for 
overcoming diffi culties in oneself – own spirituality, 4) resourceful state as a state in which  
a person’s attitude to oneself is transformed as a consequence of acquiring trust in oneself 
and perception of life from the position of possibilities. Resourceful state is a complicated 
phenomenon, since it is developed simultaneously in emotional and volitional, cognitive, 
communicative and motivational spheres of a personality. However, most of the arguments 
convince us in motivational nature of resourceful state. Simultaneously, manifestation of 
resourceful state in the afore-mentioned spheres proves that this state contains all components 
of psychological, and also makes it possible to classify it as a state connected with increased 
psychic stress, that is the state of an absent balance. A signifi cant function of states of absent 
balance is their resulting in the process of appearance of new formations in the structure 
of personal qualities, and also in strengthening coherence between elements of the system. 
We assume that psychological new formation of the personality caused by experiencing a 
resourceful state is spirituality. Accordingly, an akmeological type of personality, which 
is characterized by deep moral experiences, ability to predict the consequences of moral 
acts, understanding the complicatedness and ambiguity of moral acts, ability to form the 
relationships of support. According to major characteristics and intentional modality of 
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discourse we consider it possible to distinguish the following parameters of a resourceful 
state: 1) by the localization in the sphere of a personality – a motivational state, 2) by the 
expression of qualities of subject and situation – personal, 3) by the strength of infl uence on 
experience and behavior of a person – deep and intensive, by the valence – positive, 4) by 
lastingness – long-lasting, 5) by the degree of awareness – conscious and self-determined, 
6) by the localization in time – actual, 7) by «adequacy» – a complicated state, a state of 
absent balance, 8) by dynamic – a reversible state. We think that one of the main characteristic 
features of a resourceful state, namely the disclosure, using and realizing abilities, does not 
allow referring this state to cumulative ones. A person may experience a resourceful state 
many times throughout life.

Keywords: resourceful state, subjective state, overcoming complicated situations, 
motivation- spirituality state, changes in attitude to the Other. 


