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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

В исследовании рассмотрены основные эффекты социальных копинг-ресурсов (инструментальная поддержка, психо-
логическая поддержка, количество лиц в ближнем окружении, религиозная и гражданская групповая деятельность) на 
субъективное ощущение безопасности (безопасность существования, физиологическая и психологическая безопасность, 
социальная безопасность, безопасность в отношении природных катастроф, безопасность духовных потребностей) на 
выборке респондентов из четырех разных регионов Украины (N = 412). Использован байесовский подход к множествен-
ной линейной регрессии, поскольку комплексные данные состояли из категориальных и интервальных переменных с рас-
пределением, отличавшимся от нормального. Было показано, что основным эффективным протективным фактором 
является инструментальная поддержка (β = 0,392-0,570). Психологическая поддержка и количество лиц в ближайшем 
окружении определялись как факторы риска для некоторых компонентов субъективного ощущения безопасности.

Ключевые слова: социальные копинг-ресурсы, субъективная безопасность, байесовская множественная линейная 
регрессия, протективные факторы, факторы риска.

In this study, we examined the main effects of social coping resources (instrumental support, psychological support, number 
of nearest persons, religious group activity, social group activity) on subjective feeling of security (existence security, physiologi-
cal and psychological security, social security, natural disasters security and spiritual needs security) in a sample of Ukrainians 
from four different regions (N = 412). A Bayesian approach to multiple linear regression to address complex data consisted of 
categorical and non-normal interval variables were used. It was showed that a major protective factor is instrumental support 
(β = 0,392-0,570). In turn psychological support and number of nearest persons was determined as risk factors for some compo-
nents subjective feeling of security.

Key words: social coping resources, subjective security, Bayesian multiple linear regression, protective factors, risk factors.

СОцІАЛЬНІ КОПІНГ-РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ЧИННИКИ ВІДЧУТТЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Олег Вікторович Мальцев,
пошукувач кафедри диференціальної
і спеціальної психології
Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова
м. Одеса, Україна

Сучасний етап розвитку суспільства загострює 
проблему поєднання соціальних чинників підтрим-
ки індивіда з тим, як він сприймає навколишнє се-
редовище, наскільки воно є для нього безпечним. 
Це дозволяє виокремити важливу проблему щодо 
взаємозв’язків між соціальними копінг-ресурсами 
особистості та чинниками відчуття власної безпеки. 
Як зазначає Н. Кулалаєва [2], на сьогодні суспільство 
прагне повсюдної реалізації прав і свобод особистос-
ті, яка втрачає щось більш важливе. Це вироблений 
тисячоліттями механізм власного самозбереження, 
основу якого становить наявність у сучасної людини 
адекватного розуміння сутності безпечної життєдіяль- 
ності. Сучасна життєдіяльність людей в усіх проя- 
вах  (соціальному, політичному, технічному, еконо-
мічному, воєнному) не може гарантувати виживання 
людини як біологічного виду. Дослідниця зазначає, 
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що завдання безпеки щодня постають перед кожною 
людиною, оскільки, включаючись у трудову діяль-
ність, вона повинна знати і передбачати можливі на-
слідки власних дій щодо перетворення середовища 
існування, чітко уявляючи процеси, які відбуваються 
в системах зі спільнотами різних рівнів. 

Так, Н. Рассоха та І. Баєва [4] підкреслюють, що 
безпека – це необхідна умова розвитку будь-якої сис-
теми, зокрема людини. Людина може розвиватися 
лише в середовищі з визначеними параметрами, се-
ред яких важливою є психологічна безпека, що ви-
никає за наявності визначених умов, необхідних для 
життя, розвитку та діяльності. Як вказують Н. Коз-
лова та С. Богомаз [1], останнім часом у психології 
почав розвиватись інтерес до інтеграції уявлень про 
безпеку людини, що сприяє створенню більш ціліс-
ної картини розвитку особистості у сучасному світі.  
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На думку авторів зв’язок людини з соціальним се-
редовищем співвідноситься з проблемою становлен-
ня людини як особистості. Одним із підсумків цієї 
взаємодії має бути вміння захиститися від можливих 
загроз для особистості, а також вміння створювати 
психологічно безпечне середовище (безпечні відно-
сини з середовищем). Отже, дослідження соціальних 
копінг-ресурів у контексті суб’єктивної безпеки є ак-
туальним завданням для психологічної науки у теоре-
тичному та прикладному аспекті.

Взаємозв’язки між соціальними копінг-ресурса-
ми особистості та чинниками відчуття власної безпе-
ки досліджувались незначною кількістю авторів, які 
працювали у межах психології копінгу. К. Сабіна та 
Р. Тіндейл [18] зазначають, що соціальна підтримка 
та наявність діяльності сприяють тому, що жінки, які 
зазнали насильства у сім’ї, обирають копінг-страте-
гії, орієнтовані на розв’язання проблеми, що сприяє 
зміцненню відчуття суб’єктивної безпеки. С. Хейден 
та А. Скарпа [12] вивчали віктимізацію жертв на-
сильства і визначили модеруючий ефект соціальної 
підтримки на здатність почуватися безпечно таким 
особам. Необхідно зазначити, що роль соціальних ко-
пінг-ресурсів у літературі визначається, як протектив-
ний чинник відносно до відчуття суб’єктивної безпе-
ки. Однак дослідники не конкретизували, які аспекти 
безпеки постають своєрідними «мішенями» для со-
ціальних копінг-ресурсів. 

З огляду на актуальність означеної теми нами 
сформульовано мету статті: проаналізувати взаємо-
відношення між компонентами відчуття суб’єктивної 
безпеки та оцінити вплив на ці компоненти з боку со-
ціальних копінг-ресурсів особистості.

Досліджено 412 осіб, які мешкають у містах з 
чотирьох різних географічних регіонів України: Ки-
єва (n = 110), Одеси (n = 101), Маріуполя (n = 101) 
та Львова (n = 100). Вік осіб – від 17 до 72 років 
(M = 33,400; Me = 31,000; SD = 10,912). Серед рес-
пондентів було 208 чоловіків (50,5 %) та 204 жінки 
(49,5 %). Дослідження здійснювалося за допомогою 
«батареї» тестів, а також містило пункти, спрямовані 
на визначення базових соціально-демографічних ха-
рактеристик респондентів. 

Проведено розрахунок середнього балу за шкала-
ми опитувальника, суб’єктивних уявлень про безпеку 
для кожного респондента. Розрахунок здійснювали за 
формулою: сума балів за пунктами / кількість балів у 
шкалі. Відповідно мінімальне за шкалою дорівнюва-
ло 1, максимальне – 7. Описові статистики для кожної 
шкали наведено в таблиці 1. 

Як видно з таблиці 1 менш задоволеними у рес-
пондентів є потреби в безпеці існування та стосовно 
природних катастроф. Актуальність першої категорії 
загроз викликана російською військовою агресією. 
Аналіз рівня безпеки життєдіяльності в Україні за 
період 2002–2009 рр., проведений В. Тютюником та 
В. Калугіним [5], вказує на зменшення техногенної не-
безпеки, що пов’язано зі зменшенням потужностей про-
мисловості, а також виникненням додатного градієнту 

природного складника небезпеки, як дестабілізуючого 
фактора для економіки держави та умов життєдіяль-
ності в цілому. Безпека стосовно духовних потреб уяв-
ляється респондентами більш досяжною. Значущість 
для людини прав на свободу совісті, самовизначення та 
самореалізації у духовній сфері у процесі соціологіч-
ного опитування підтвердили майже 90 % респонден-
тів [6]. Необхідно зазначити, що за даними The Human 
Freedom Index [19] у 2015 р. Україна зайняла провід-
ні позиції за рівнем свободи віросповідання у світі 
(наша країна отримала максимальні оцінки по 10 ба- 
лів за показниками «Свобода створення релігійних ор-
ганізацій» та «Автономія релігійних організацій»). 

Аналізуючи поділ показників за новоствореним 
шкалами потрібно зазначити, що розраховані міри цент- 
ральної тенденції (середнє арифметичне та медіана) є 
близькими, проте значення асиметрії та ексцесу за абсо-
лютними значеннями в деяких випадках перевищують 
відповідні критичні значення за критерієм Пустильни-
ка [3], а саме 0,356 та 1,174 (перевищення виявлено для 
значення асиметрії показників «Безпека існування» та 
«Безпека духовних потреб»). Це вказує на відсутність 
подібності поділу цих значень до нормального. 

Корелограму, що репрезентує взаємозв’язки між 
шкалами опитувальника суб’єктивних уявлень про 
безпеку наведено на рис. 1.  

Необхідно зазначити, що шкали опитувальника 
суб’єктивної безпеки ваємопов’язані. Про це свідчать 
розраховані кореляції, що варіювали від 0,317 до 0,675. 
Коефіцієнти кореляції були додатними та статистично 
значущими на рівні p<0,05. Це вказує на те, що дослі-
джувані параметри відчуття суб’єктивної безпеки є од-
носпрямованими, характеризуючи вираженість тих чи 
інших її структурних компонентів. Таким чином, враз-
ливість одного або декількох досліджених компонентів 
суб’єктивних уявлень про безпеку має викликати за-
грозу для інших компонентів, забезпечуючи комплекс-
не формування ризиків для особистості.

З наведеної корелограми можна зробити висновок, 
що соціальна безпека індивіда міцно пов’язана із без-
пекою існування, а також фізіологічною та психологіч-
ною безпекою. Необхідно зазначити, що кореляційна 
матриця насичена міцними взаємозв’язками. Ця осо-
бливість передбачає структурну щільність вимірювано-
го конструкту і дає підстави вважати, що узагальнений 

 Таблиця 1
Описові статистики для шкал опитувальника 

суб’єктивних уявлень про безпеку

Шкали М Me SD S K

Безпека існування 3,592 3,500 1,271 0,555 0,122
Фізіологічна та 
психологічна безпека 4,180 4,100 1,146 0,077 -0,444

Соціальна безпека 4,082 4,000 1,297 0,259 -0,337
Безпека стосовно 
природних катастроф 3,607 3,750 1,235 0,102 -0,072

Безпека духовних потреб 4,392 4,667 1,325 -0,407 -0,303
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індикатор відчуття безпеки є стійкою характеристи-
кою. З іншого боку, структурне вивчення такої матри-
ці пов’язане з певними труднощами диференціювання 
більш загальних блоків властивостей та якостей.

Нами було висунуто припущення, що соціальні 
копінг-ресурси особистості здатні виконувати роль 
чинників відчуття власної безпеки. Для перевірки 
цього припущення нами побудовано баєсівські мно-
жинні регресійні моделі, в яких предикторами були 
показники Шкали соціальних копінг-ресурсів, а кри-
теріальними змінними – показники Опитувальника 
суб’єктивної безпеки.

Ми перевіряли припущення, використовуючи бає-
сівський підхід до множинної лінійної регресії, адже 
до рівняння долучили показники, які були категорі-
альними або інтервальними змінними з певним від-
хиленням від нормального поділу. Метою баєсівсько-
го підходу є визначення таких оцінок параметрів, що 
більше заслуговують на довіру (зокрема коефіцієнтів 
регресії), на основі наявних даних [15].

Баєсівське оцінювання є досить стійким до ана-
лізу таких даних. По-перше, воно виводить значення 
параметрів на основі t-поділів даних [16]. Цей поділ 
пристосовує екстремальні значення даних за допомо-
гою коригування його форми, щоб долучити ці спосте-
реження. Таке є особливо важливим за використання  

даних, що не розподілені за нормальним законом, або 
є категоріальними і, отже, менш піддаються традицій-
ним способам аналізу.

У дослідженні ми реалізували модель регресії з 
використанням варіанту методів Монте-Карло мар-
ковських ланцюгів [11]. Це клас алгоритмів для ви-
бірки з поділу ймовірностей на базі побудови такого 
марковського ланцюга, що є бажаним в якості рівно-
важного поділу. Тоді стан цього ланцюга після певної 
кількості кроків використовують як вибірку з бажано-
го поділу. Якість вибірки покращується, як функція, 
від кількості кроків. 

Для кожної моделі, процес відбору проб скла-
дався з трьох ланцюгів 500 000 кроків кожний. Для 
досягнення максимальної точності оцінювання, ми 
відкидали перші 100 000 кроків кожного ланцюга з 
кінцевого поділу параметрів. Це гарантувало виклю-
чення малоймовірних значень параметрів, отриманих 
під час початкової вибірки. Ми вважали оцінювання 
коефіцієнтів регресії та детермінації такими, що за-
слуговують на довіру, якщо значення 0 не входило до 
інтервалів 95 % HDI: 95-відсоткових інтервалів висо-
кої щільності (англ. highest density interval – HDI) [16].

У таблиці 2 наведено баєсівську множинну ре-
гресійну модель, що описує вплив соціальних копінг-
ресурсів на суб’єктивне відчуття безпеки існування.  

 Примітка: БІ – безпека існування; ФПБ – Фізіологічна та психологічна безпека; СБ – Соціальна безпека; 
 БСПК − Безпека стосовно природніх катастроф; БДП − Безпека духовних потреб; *** − p < 0,001

Рис. 1. Корелограма, що репрезентує взаємозв’язки між шкалами опитувальника суб’єктивних уявлень про безпеку
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Наведені дані ілюструють, що пояснювальна здат-
ність моделі є недостатньою, адже значення коефіці-
єнту детермінації не є таким, що заслуговує на довіру. 

Як видно з наведеної таблиці 2, суб’єктивне від-
чуття безпеки існування викликається інструмен-
тальною підтримкою з боку оточення. Кількість осіб 
у близькому оточенні, навпаки, є не протективним 
чинником, а чинником ризику. Тобто, чим більшою 
є кількість осіб, які перебувають у безпосередньому 
спілкуванні індивіда, тим гострішим є відчуття екзис-
тенційної загрози. Отже, можна зазначити, що важ-
ливою у контексті подолання відчуття небезпечності 
існування, є не кількісна характеристика міжособис-
тісного кола спілкування, а її якісна складова. 

Релігійна групова діяльність також є чинником, 
що сприяє суб’єктивному відчуттю безпеки існу-
вання респондентів. Таким чином, чим регулярніше 
респонденти відвідують церкву або інші релігійні зі-
брання, тим безпечніше вони почуваються. Присвяче-
ні релігії психологічні теорії визнають, що релігійні 
переконання мають вплив на оцінювання стресових 
подій. Так, ще З. Фрейд [9] у праці «Майбутнє однієї  
ілюзії» вказував, що релігія дає відчуття комфорту 
за рахунок зниження тривожності індивіда стосовно 
життя у непередбачуваному та небезпечному світі.  
З іншого боку, Е. Фромм [10] писав, що у важких 
життєвих ситуаціях релігія забезпечує людині мож-
ливість отримати відчуття майстерності та контролю. 

Розробник концепції релігійного копінгу, К. Парга-
мент [17] стверджував, що релігійність здатна суттє-
во полегшити процес прийняття важливих життєвих 
перетворень. Наведені приклади можна підтвердити 
емпіричними даними. Наприклад, Я. Хінтікка [13] на 
вибірці дорослих мешканців Фінляндії досліджував 
взаємозв’язок між відвідуваністю релігійних зібрань 
та задоволеністю життям. Автор встановив, що ті осо-
би, які беруть участь у релігійній діяльності, на 70 % 
частіше, ніж представники групи порівняння, задово-
лені власним життям. 

У таблиці 3 наведено результати аналізу за модел-
лю, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів на 
суб’єктивне відчуття фізіологічної та психологічної 
безпеки. Набір обраних незалежних змінних пояс-
нював дисперсію залежної змінної на високому рівні 
довіри, про що свідчить значення 95 % HDI для кое- 
фіцієнта детермінації. Інструментальна підтримка 
є чинником, який впливає на зазначення відчуття. 
Більш безпечнішими відчуваються респонденти з ви-
соким рівнем інструментальної підтримки, що дозво-
ляє розглядати цей предикатор у ролі протективного 
чинника стосовно цих видів відчуття безпеки.  

Предиктори «Психологічна підтримка» та «Кіль-
кість осіб у близькому оточенні» можна вважати чин-
никами ризику, адже більш вірогідні коефіцієнти ре-
гресії для цих незалежних змінних, увійшли до моделі 
з від’ємним значенням. Таким чином, доступність 

 Таблиця 2
Баєсівська множинна регресійна модель, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів 

на суб’єктивне відчуття безпеки існування

Незалежна змінна
Коефіцієнт регресії Коефіцієнт детермінації
β 95% HDI R2 95 % HDI

Інструментальна підтримка 0,394* [0,230; 0,555]

0,130 [0,000; 0,244]
Психологічна підтримка -0,201 [-0,364;-0,036]
Кількість осіб у близькому оточенні -0,132* [-0,228;-0,033]
Релігійна групова діяльність 0,174* [0,056;0,295]
Громадська групова діяльність -0,021 [-0,187; 0,145]

Примітка: значком * позначені ті значення критеріїв, для яких інтервал 95 % HDI не містить 0 в якості  
значення, що заслуговує на довіру.

  Таблиця 3
Баєсівська множинна регресійна модель, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів 

на суб’єктивне відчуття фізіологічної та психологічної безпеки

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії Коефіцієнт детермінації
β 95% HDI R2 95 % HDI

Інструментальна підтримка 0,570* [0,412; 0,735]

0,198* [0,078; 0,301]
Психологічна підтримка -0,327* [-0,496;-0,166]
Кількість осіб у близькому оточенні -0,172* [-0,267;-0,077]
Релігійна групова діяльність 0,068 [-0,053;0,190]
Громадська групова діяльність 0,106 [-0,064; 0,276]

Примітка: значком * позначені ті значення критеріїв, для яких інтервал 95 % HDI не містить 0 в якості  
значення, що заслуговує на довіру.
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осіб для обговорення лише погіршує психологічний 
та соматичний стан респондентів (за інших рівних 
умов). Також зазначимо, що більша кількість осіб у 
близькому оточенні викликає тривогу за цих осіб,  
а не відчуття підтримки від них, що знижує рівень від-
чуття безпеки у фізіологічній та психологічній сфері. 

У таблиці 4 відображено оцінювання параметрів 
баєсівської множинної регресійної моделі, яка описує 
вплив соціальних копінг-ресурсів на суб’єктивне від-
чуття соціальної безпеки. За цією моделлю набір об-
раних незалежних змінних також пояснював диспер-
сію залежної змінної на високому рівні довіри, про 
що свідчить число 95-відсоткових інтервалів високої 
щільності для коефіцієнта детермінації. Протектив-
ними чинниками постають інструментальна підтрим-
ка та релігійна групова діяльність – вірогідні коефі-
цієнти регресії для цих предикторів були додатними.  

Якщо роль інструментальної підтримки у забез-
печенні різних аспектів відчуття безпеки пояснюва-
лась вище, то далі буде розглянуто механізми впливу 
релігійної групової діяльності на суб’єктивне відчут-
тя соціальної безпеки. Майже всі психологічні теорії 
релігії припускають, що релігія сприяє просоціальній 
поведінці. З точки зору психодинамічної парадигми 
релігія, як частина культури, забезпечує механізми, 
що контролюють природню деструктивність людей, 
викликану їхнім нарцисизмом і сексуальними ім-
пульсами [9]. Представники соціобіологічної пара-
дигми стверджують, що в релігійній груповій діяль- 
ності відбувається перехід від обмеженого родинно-
го альтруїзму до культурального альтруїзму [7] або  

розширеного взаємного альтруїзму [14]. Тому кіль-
кість осіб у близькому оточенні є несприятливим чин-
ником для формування відчуття соціальної безпеки. 

Відчуття безпеки стосовно природних катастроф 
і безпеки духовних потреб визначається інструмен-
тальною підтримкою з боку оточення. Результати бає-
сівського множинного регресійного аналізу наведено 
в таблицях 5 та 6.

Оцінюючи таблицю 5 зазначимо, що пояснюваль-
на здатність моделі – недостатня, адже значущість  
коефіцієнту детермінації не є такою, що заслуговує на 
довіру. Для наступної моделі показано, що окреслений 
набір обраних незалежних змінних пояснював дис-
персію залежної змінної на високому рівні довіри, про 
що свідчить число 95% HDI (95-відсоткових інтерва-
лів високої щільності) для коефіцієнта детермінації.

Нами було встановлено, що серед соціальних ко-
пінг-ресурсів основним протективним чинником є ін-
струментальна підтримка. Також суттєвою є роль ре-
лігійної групової діяльності. Психологічна підтримка 
та кількість осіб у найближчому оточенні визнача-
ються у ролі чинників ризику для деяких компонентів 
суб’єктивного відчуття безпеки. 

Таким чином, ми з’ясували що дослідження со-
ціальних копінг-ресурсів у контексті суб’єктивної 
безпеки є актуальним завданням для психологічної 
науки у теоретичному та прикладному аспекті, адже 
проблеми забезпечення безпеки постають щодня пе-
ред кожною людиною. Аналізуючи описові статисти-
ки для шкал опитувальника суб’єктивних уявлень про 
безпеку встановлено, що менш задоволеними серед  

 Таблиця 4
Баєсівська множинна регресійна модель, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів 

на суб’єктивне відчуття соціальної безпеки

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії Коефіцієнт детермінації
β 95 % HDI R2 95 % HDI

Інструментальна підтримка 0,410* [0,254; 0,562]

0,193* [0,097; 0,296]
Психологічна підтримка -0,099 [-0,255; 0,057]
Кількість осіб у близькому оточенні -0,164* [-0,254;-0,071]
Релігійна групова діяльність 0,219* [0,103; 0,329]
Громадська групова діяльність 0,049 [-0,110; 0,205]

Примітка: значком * позначені ті значення критеріїв, для яких інтервал 95 % HDI не містить 0 в якості  
значення, що заслуговує на довіру.

 Таблиця 5
Баєсівська множинна регресійна модель, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів 

на суб’єктивне відчуття безпеки стосовно природніх катастроф

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії Коефіцієнт детермінації
β 95 % HDI R2 95 % HDI

Інструментальна підтримка 0,392* [0,177; 0,614]

0,079 [-0,058; 0,201]
Психологічна підтримка -0,121 [-0,357; 0,117]
Кількість осіб у близькому оточенні -0,003 [-0,100; 0,095]
Релігійна групова діяльність 0,000 [-0,100; 0,100]
Громадська групова діяльність 0,023 [-0,073; 0,151]

Примітка: значком * позначені ті значення критеріїв, для яких інтервал 95 % HDI не містить 0 в якості  
значення, що заслуговує на довіру.
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респондентів є потреби у безпеці існування та безпеки 
стосовно природних катастроф. Для цього було побу-
довано баєсівські множинні регресійні моделі, в яких 
предикторами виступали показники Шкали соціальних 
копінг-ресурсів, а критеріальними змінними – показ-
ники Опитувальника суб’єктивної безпеки. Встанов-
лено, що серед соціальних копінг-ресурсів основним 
протективним чинником є інструментальна підтримка. 
Також суттєвою є роль релігійної групової діяльності.
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 Таблиця 6
Баєсівська множинна регресійна модель, що описує вплив соціальних копінг-ресурсів 

на суб’єктивне відчуття безпеки духовних потреб

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії Коефіцієнт детермінації
β 95 % HDI R2 95 % HDI

Інструментальна підтримка 0,492* [0,337; 0,643]

0,193* [0,130; 0,297]
Психологічна підтримка -0,113 [-0,276; 0,049]
Кількість осіб у близькому оточенні -0,077 [-0,169; 0,014]
Релігійна групова діяльність 0,024 [-0,097; 0,146]
Громадська групова діяльність -0,017 [-0,194; 0,156]

Примітка: значком * позначені ті значення критеріїв, для яких інтервал 95% HDI не містить 0 в якості значення, 
що заслуговує на довіру.


