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Останнім часом значно зріс негативний вплив
на особистість різних чинників, у людей загост-
рюються почуття страху, невизначеності, невпев-
неності, розгубленості та деколи й розчарування.
Сучасний світ через свою динамічність і супереч-
ливість усе більше втручається в особистісний
простір людини, що негативно позначається на її
здоров’ї загалом і на психологічному здоров’ї зо-
крема. Проблема психічного та психологічного
здоров’я традиційно має наукове та практичне
опрацювання у медицині та психології. Однак
сьогодні питання психічного здоров’я людей, їх
психологічного благополуччя розглядаються і
реалізуються в економіці, екології, юриспруден-
ції, зокрема у законотворчій і правоохоронній
діяльності, у сфері соціального захисту та забез-
печення населення. Не оминає увагою цю проб-
лематику і політична риторика, яка активізується
сьогодні не тільки перед виборами, а є невід’єм-
ним соціально-культурним та інформаційним ат-
рибутом сучасності.
Ця міжгалузева увага до психічного та психо-

логічного здоров’я цілком обґрунтована та своє-
часна, оскільки розв’язання цієї проблеми на
суспільно-державному рівні може бути тільки при
комплексному підході, створенні та реалізації
ефективної міжгалузевої системи заходів. Одне з
найважливіших місць у цій системі належить пси-
хологічній практиці як сфері надання кваліфіко-
ваної психологічної допомоги та послуг населен-
ню. У самому широкому сенсі психологічна прак-
тика і психологи, які її здійснюють, покликані до-

сягати вельми гуманних, соціально значущих ці-
лей — профілактики психічного здоров’я та за-
безпечення психологічного благополуччя насе-
лення. Тому науково-практичний аналіз проблем
психологічного здоров’я сучасної людини та на-
дання психологічних послуг населенню стає над-
звичайно актуальним. Спроба цього аналізу з ав-
торських позицій та подання узагальнень і про-
позицій наводяться у даній статті.
Взагалі в науці не склалось однозначного під-

ходу до визначення понять «психічне здоров’я»
та «психологічне здоров’я». Іноді ці терміни вжи-
вають як тотожні, а іноді акцентують увагу на
суттєвих відмінностях між ними, тому вважаємо
за доцільне провести короткий змістовний аналіз
цих дефініцій. Психічне здоров’я визначається як
ментальне здоров’я, використовується для опису
будь-якого рівня розумового, емоційного благо-
получчя або відсутності психічного розладу. По-
казниками психічного здоров’я є відсутність пси-
хічних захворювань, психічний розвиток, що від-
повідає віку, сприятливий функціональний стан
вищих відділів центральної нервової системи.
Протилежність психічному здоров’ю — психічні
відхилення та психічні захворювання.
Психічне здоров’я не гарантує душевного здо-

ров’я. При збереженні повної психічної адекват-
ності людина може бути хвора душевно. У свою
чергу, душевне здоров’я визначається як оптималь-
ний для особистості, суспільства і життєвих перс-
пектив душевний стан людини. На думку А. Б. Ор-
лова, душа людини багатогранна. Кожна її грань
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може давати людині і радість життя, і відчуття
повноти існування, і душевний біль. Організм ду-
ші, подібно до організму тілесного, таїть у собі
безліч і життєвих, і хворобливих проявів [1].
За сучасними уявленнями про здоров’я, між

межами повного психічного здоров’я та проява-
ми психопатології, що потребують медичного
втручання, існує зона пограничних станів, коли
людину не можна однозначно назвати ні хворою,
ні здоровою — все залежить від критеріїв діагнос-
тики. Оцінювати стан здоров’я людини в цих ви-
падках доцільно, використовуючи термін «пси-
хологічне здоров’я», що відображає значно більше
різноманіття кількісних і якісних характеристик.
Психологічне здоров’я — це не тільки душевне,
але ще й особистісне здоров’я і визначається як
оптимальне функціонування всіх психічних струк-
тур, що забезпечують стан душевного комфорту
в соціальному середовищі.
У науковий лексикон термін «психологічне

здоров’я» ввела І. В. Дубровіна [2; 3]. На її дум-
ку, «психологічне здоров’я передбачає інтерес
людини до життя, свободу думок та ініціативу,
активність і самостійність, відповідальність і здат-
ність до ризику, віру в себе та повагу іншого, здат-
ність до сильних почуттів і переживань, усвідом-
лення своєї індивідуальності, творчість у самих
різних сферах життя і діяльності» [2, с. 41].
О. В. Хухлаєва під психологічним здоров’ям

розуміє «динамічну сукупність психічних власти-
востей, що забезпечують гармонію між різними
сторонами особистості людини, у тому числі між
людиною та суспільством, а також можливість
повноцінного функціонування людини в проце-
сі життєдіяльності» [4, с. 5]. М. К. Смирнов ви-
значає психологічне здоров’я як високий рівень
соціально-психологічної адаптації, що виявля-
ється в гармонійних стосунках з оточуючими,
суб’єктивним відчуттям психологічного комфор-
ту і високим потенціалом досягнення благопо-
луччя в житті [5].
Антропологічна теорія розглядає психологіч-

не здоров’я як стан, що характеризує процес і ре-
зультат нормального розвитку суб’єктивної реаль-
ності в межах індивідуального життя. Індивіду-
альна норма психологічного здоров’я є те краще,
що можливе в конкретному віці для конкретної
людини за відповідних умов розвитку [6].
Загальновизнано, що тілесне здоров’я людини

взаємозумовлене її психологічним здоров’ям. На-
уковці і фахівці, зокрема лікарі, стверджують, що
більшість тілесних хвороб зароджуються на рів-
ні психіки і мають психологічну природу. Сучас-
ні дослідження це підтверджують. Так, наприк-
лад, прихована агресія може бути причиною ви-
разкової хвороби («в’їдлива людина»); глибокі та
не відпрацьовані образи, злість, ненависть іноді
можуть бути причиною ракових захворювань;
захворювання щитоподібної залози у жінок час-
то пов’язані з домашнім насильством, тиранією
чоловіка та глибоким терпінням; нестача радос-
ті, психічне вигоряння, любовні страждання —
один із факторів серцево-судинних захворювань;

а захворювання на грип іноді є захисною реак-
цією організму та психіки, формою виходу з емо-
ційно складної ситуації, несвідоме намагання
взяти тайм-аут тощо [7].
Психологічне здоров’я людини пов’язане з її

психологічним благополуччям, якістю життя в
цілому. Виділяється «актуальне психологічне
благополуччя» й «ідеальне психологічне благопо-
луччя», у якому уявлення про «ідеальне» висту-
пає глобальним інструментом оцінки людиною
свого буття. Зараз активно вивчається зв’язок
психологічного благополуччя з різними особ-
ливостями особистості (сенсожиттєвими орієн-
таціями, суверенністю психологічного простору,
стратегіями життя тощо) та її соціальними харак-
теристиками, розробляється і надійний інстру-
ментарій для вимірювання психологічного благо-
получчя. Особливо актуальним на сучасному
етапі розвитку суспільства стає вивчення психо-
логічного здоров’я та благополуччя особистості
в екстремальних умовах життєдіяльності, що,
перш за все, зумовлено значним збільшенням кіль-
кості природних, антропогенних і техногенних
екстремальних впливів на людину.
Таким чином, поняття «психічне здоров’я» —

складова частина медичного підходу до феноме-
на здоров’я. Психічно здоровою вважається лю-
дина, у якої відсутні клінічно виражені прояви
психопатології та якій не встановлено діагноз
психічного захворювання. Термін «психологічне
здоров’я» в цьому сенсі більш нейтральний для
сприйняття і має пряме відношення як до психічно
здорової людини, так і до розвитку її особистісної
індивідуальності. Водночас проблеми психічного
та психологічного здоров’я тісно взаємопов’язані.
Так, психологічні проблеми, що загострилися, за
певних умов і факторів, наприклад, при генетич-
ній схильності до психопатій або у разі глибоких
потрясінь і психотравмуючих подій, можуть при-
звести до неврозу, психозу й інших психічних
розладів, у тому числі необоротних. З другого
боку, людина з психічними патологіями навряд чи
може бути повноцінно психологічно здоровою та
благополучною, принаймні в очах громадськості.
У цілому психологічне здоров’я людини та

суспільства знаходиться в прямій залежності від
історичних епох. Сьогодні модно порівнювати,
що було за часів Радянського Союзу. Дійсно,
було багато чого хорошого, і проблема психоло-
гічного здоров’я людей з різних причин не була
такою гострою, як сьогодні. Наприклад, у суворі
30-ті–40-ві роки минулого сторіччя (репресії, вій-
на) цієї проблеми просто не було, тому що у лю-
дей було домінантне завдання (потреба) — вижи-
ти фізично. У 70–80-ті роки — у період «застою» —
питання психологічного здоров’я або замовчува-
лися, або вирішувалися партійними методами
(ідеологічний і громадський вплив, психіатрич-
ні лікарні, дисидентство тощо).
Сьогодні ситуація інша. За прогнозами Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я, до 2020 р. пси-
хічні розлади увійдуть до першої п’ятірки хво-
роб, які будуть лідирувати за кількістю людських
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працевтрат, пов’язаних із цими захворюваннями.
Уже котрий рік поспіль Україна посідає перше
місце за кількістю психічних розладів у Європі
[8]. За одними даними, майже 2 млн українців
щороку стають пацієнтами психіатричних ліка-
рень. За іншими свідченнями, в Україні в серед-
ньому 2,5 % населення щороку звертаються за
психіатричною допомогою до фахівців, а 72 % із
таких людей переживають тимчасові або погра-
ничні психічні розлади (депресії, неврози, зміни
особистості через певні органічні розлади тощо),
при цьому більшість із них залишаються практич-
но здоровими, а частка таких пацієнтів виявля-
ється з патологічними психічними розладами.
До 80 % українців із психічними розладами жод-
ного разу не зверталися до лікарів [8].
Проте в Україні набагато більше людей, які по-

требують психологічної допомоги немедикамен-
тозного характеру. Практично кожна психічно
здорова людина не менше одного-двох разів у
житті переживає серйозні психологічні пробле-
ми, для розв’язання яких вона потребує кваліфі-
кованої допомоги. Серед факторів, які негатив-
но впливають на психологічне здоров’я та благо-
получчя особистості, виділяють: хронічну втому;
страх самотності; сильний страх за своє здоров’я;
незадоволеність собою; стрес через сварку з близь-
кими і друзями; стрес через втрату роботи; різно-
манітні побутові та трудові конфлікти; страх за-
лишитися без грошей; хвороба, смерть близьких
тощо.
Не випадково у січні 2005 р. на конференції в

Гельсінкі була прийнята «Європейська деклара-
ція з охорони психічного здоров’я», у якій визна-
ється, що психічне здоров’я та психічне благопо-
луччя — це найважливіші передумови для гідної
якості життя і продуктивної діяльності окремих
осіб, сімей, місцевих громад і народів у цілому,
тому що вони дозволяють людям сприймати своє
життя як повноцінне та значуще і бути активни-
ми та творчими членами суспільства [9]. Взагалі
в резолюціях Ради Європейського Союзу, реко-
мендаціях Ради Європи та резолюціях Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я, починаючи з
1975 р., визнається важливе значення діяльності,
спрямованої на зміцнення психічного здоров’я, а
також наявність безпосереднього взаємозв’язку
між проблемами психічного здоров’я, з одного
боку, і соціальної маргіналізації, безробіття, без-
притульності та розладів, пов’яаних із вживан-
ням алкоголю й інших психоактивних речовин —
з другого.
Слід зазначити, що в Україні в цілому органі-

зована система психіатричної та медико-психо-
логічної допомоги населенню на підставі закону
України «Про психіатричну допомогу» [9]. Але це,
як правило, медикаментозна допомога хворим
людям, а не особистостям, які розвиваються.
І якщо такі проблеми, як наркоманія, алкоголізм,
СНІД, що вражають десятки і сотні тисяч людей,
сьогодні хоча б на слуху, існують різні програми,
у тому числі державні, щодо розв’язання та про-
філактики цих негативних явищ, то проблема

психологічного здоров’я, надання якісних психо-
логічних послуг населенню дійсно знаходиться
«в застої», у результаті чого реально, явно чи
приховано страждають мільйони людей, а зреш-
тою і саме суспільство.
На наш погляд, проблема психологічного здо-

ров’я сьогодні вийшла за межі окремої людини
чи певних малих соціальних груп. Дана пробле-
ма в Україні набула вже національного характе-
ру і стає все більш масштабною. За останні 20 ро-
ків, напевно, не було тієї сфери життєдіяльності,
яка б не реформувалася, іноді по кілька разів.
Невдачі реформ, їх непослідовність дуже боляче
б’ють по душевному стану людей, вони почина-
ють жити в постійному очікуванні найгіршого.
Соціальні інститути суспільства, покликані

регулювати і розв’язувати численні соціально-
особистісні й інші проблеми і протиріччя, відста-
ють від реалій нового століття та фактично не
справляються зі своїми завданнями, особливо у
сфері духовного життя, психічного благополуч-
чя і здоров’я людей. Відсутність цілісної та реаль-
но функціонуючої державної та суспільної систе-
ми забезпечення психологічного здоров’я особис-
тості дорого обходиться і людині, і суспільству.
Зростаюча кількість розлучень і кинутих дітей,
неадекватність вибору професії, низька продук-
тивність праці та систем управління, загрозливо
зростаюча соціальна та творча апатія, деграда-
ція, низька задоволеність життям і невміння до-
лати життєві труднощі та проблеми, що виника-
ють, високий ступінь залежності (від наркотиків,
алкоголю, гри тощо), захворюваності та смерт-
ності — усе це результат психологічних дефектів
і невідповідності психосоціального розвитку осо-
бистості сучасної людини соціально-економічним,
політичним, інформаційним, технологічним, еко-
логічним та іншим процесам, що відбуваються.
Вищенаведене зумовлює сьогодні доцільність

і необхідність масованого використання досяг-
нень психології, рівень розвитку якої достатній
для зростання її ролі в суспільстві. Зокрема, знач-
ний потенціал для профілактики та покращання
психологічного здоров’я має психологічна прак-
тика, яка, крім профілактики та корекції пси-
хічних і психологічних розладів, покликана ви-
конувати й інші завдання, наприклад, допомага-
ти у діагностиці та розвитку, особистісному та
професійному зростанні, оптимізації діяльності
та міжособистісних стосунків, удосконаленні
бізнес-процесів, сприяти впровадженню органі-
заційних інновацій тощо.
Повсякденна професійна психологічна прак-

тика сприяє зростанню усвідомлення суспільст-
вом цінності людської індивідуальності. Соціаль-
не замовлення на психологічні послуги базуєть-
ся на доступному суспільній свідомості уявленні
про зміст таких послуг, їх можливості допомага-
ти людям у психологічних труднощах, на які не
реагують ніякі інші соціальні інститути. Впливає
на цей процес публіцистична і науково-популярна
література, що аналізує проблеми сучасної
людини, а також засоби масової інформації. Не-
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обхідність у застосуванні конкретних психологіч-
них знань і послуг усе більше починають усвідом-
лювати і представники різних галузей соціальної
практики: вчителі, лікарі, юристи, менеджери,
політики тощо. Без цих знань їм усе складніше
вирішувати свої базові завдання — цілеспрямо-
вано взаємодіяти з людьми, керувати ними. Кіль-
кість та інтенсивність практичних психологічних
проблем робить їх чутливішими до пропаганди
психологічних знань.
Проте, незважаючи на вищеописані проблеми

у галузі психологічного здоров’я українців, на-
дання психологічних послуг населенню відбува-
ється дуже повільно, неорганізовано та безсистем-
но. Сьогодні прийнято говорити про те, що наші
люди не дуже-то звикли ходити до психолога.
Причини цього різні: традиції, менталітет, до-
рожнеча послуг, відсутність інформації тощо. У
цьому контексті також слід визначати і низьку
громадську активність самих психологів і їх про-
фесійних спільнот. До речі, у США та країнах ЄС
уже давно діє система психологічної допомоги
населенню. Надання психологічних послуг орга-
нізовано спільнотами (асоціаціями) практикую-
чих психологів, які встановлюють стандарти
процесів і якості виконання послуг, стандарти
кваліфікації й акредитації психологів-практиків.
Для розв’язання вищенаведених проблем психо-

логічного здоров’я та створення і розвитку ефек-
тивної системи надання психологічних послуг
населенню пропонується здійснити такі першо-
чергові завдання:

— розвиток дієвої системи надання якісної та
доступної психологічної допомоги населенню й
організаціям, конструктивний діалог і співпраця з
різними інститутами громадянського суспільства й
органами місцевого самоврядування з цих питань;

— сприяння психологічному просвітництву
населення, у тому числі розповсюдженню психо-
логічних знань з питань збереження та віднов-
лення психологічного здоров’я;

— всебічне зміцнення сім’ї як одного з найваж-
ливіших соціальних інститутів, що сприяють пси-
хологічному здоров’ю та благополуччю людей;

— удосконалення нормативно-правового регу-
лювання системи забезпечення психологічного здо-
ров’я та надання психологічних послуг населенню;

— удосконалення діяльності засобів масової
комунікації та реклами з питань охорони психо-
логічного здоров’я населення.
Організація якісної системи психологічних

послуг також відповідає концептуальним поло-
женням новітньої наукової галузі — нооетики,
зокрема з питань запобігання та розв’язання пси-
хосоціальних проблем, що пов’язані з тотальною
інформатизацією та технологізацією життя і су-
спільства [10].

Висновки
Отже, загальновизнано, що зростаючі пробле-

ми сучасного життя як на рівні макро- і мікросо-
ціуму, так і на рівні практично кожної окремої
людини мають пряму або опосередковану пси-

хологічну зумовленість. Підвищення рівня пси-
хологічного здоров’я людей і суспільства в ціло-
му стає не тільки завданням гуманізації соціаль-
них відносин і підвищення якості життя, а зага-
лом умовою національного буття та перспектив
державного розвитку. У найближчі терміни має
бути створена повноцінна нормативно-правова
база, спрямована на збереження психологічного
здоров’я нації, що включає доступну систему на-
дання психологічної допомоги населенню, як, на-
приклад, це організовано в розвинених країнах.
Багато проблем психологічного здоров’я, роз-

витку особистості, кар’єри, сім’ї, кризові ситуа-
ції, масові депресії, стреси тощо можуть і повинні
розв’язуватися саме за допомогою функціону-
вання якісної та дієвої системи надання психоло-
гічних послуг населенню. Перспективи розвитку
психологічної практики та підвищення попиту
на послуги психологів-практиків зумовлюють-
ся зростаючою залежністю економіки, політики,
охорони здоров’я, освіти й інших сфер суспільно-
го життя і діяльності від повноти розуміння та
врахування психологічних закономірностей по-
ведінки людей. Потенційним джерелом соціаль-
ного замовлення психологічних послуг є рівень
психологічної культури населення, тісно пов’яза-
ний з усвідомленням цінності людського життя.
Сьогодні назріла необхідність як спільнотам

психологів, так і відповідним державним інститу-
там виробити концепцію комплексної та ефектив-
ної системи психологічного обслуговування на-
селення для формування самодостатньої, ціліс-
ної, внутрішньо гармонійної та загалом психоло-
гічно здорової особистості.
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