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Якщо можна говорити про певні модні тенденції у науці, то дисертація 

Данильченко Тетяни Вікторівни, безперечно, відповідає цим модним віянням, 

оскільки уособлює собою предмет дослідження, який визначає психологічний 

комфорт, високу якість життя, благополуччя та суб’єктивне відчуття щастя 

людини. Незважаючи на те, що термін благополуччя був уведений ВООЗ у 1946 

році, сьогодні він набуває нових тлумачень, поширеного застосування у різних 

сферах. Таким чином, запропоноване Т. В. Данильченко дослідження 

підтверджує загальну тенденцію різних галузей психології, навіть, здавалося б 

таких віддалених, як організаційна чи політична чи соціальна психологія, до 

поглибленого вивчення психічного здоров’я і благополуччя людини, і центрації 

саме постаті людини із її самопочуттям у будь-якій картині світу.

Перше знайомство із темою дослідження навіювало думки стосовно певної 

штучності комбінації суб’єктивного благополуччя із ознакою соціальний, адже 

класична модель суб’єктивного благополуччя, запропонована К. Ріфф, вже 

містить різні аспекти соціальності: автономність як утримання і збереження 

особистого простору від інших, компетентність як ефективне управління 

соціальним оточенням та міжособова взаємодія. А класична зарубіжна традиція 

у вивченні соціального благополуччя безпосередньо пов’язувалася із системою 

громадського здоров’я, що визначається соціальною рівністю, соціальним 

капіталом, соціальною довірою тощо. Водночас послідовна логіка 

запропонованого дослідження, його структура, а головне його зміст 

переконливо доводять про важливість конструкту соціального суб’єктивного 

благополуччя, актуальність його дослідження, та новизну і практичну 

значущість отриманих результатів.
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Безперечною заслугою дисертанта є багата теоретико-методологічна 

основа дослідження, яка представлена сучасними, зокрема зарубіжними 

працями, які часто містять подрібнений або вузько конкретизований предмет 

дослідження і важко піддаються широкому узагальненню, притаманному 

вітчизняній методології. Водночас, мусимо визнати, що дисертант впоралася із 

поставленими задаваннями, вміло опрацьовуючи джерела як в вертикальному 

(занурюючись у змістову глибину із розлогою систематизацією), так і 

горизонтальному (побіжному) напрямах. Узагальнюючи постать дисертанта 

відповіно до змісту дисертації, ранжуємо дослідницькі здібності автора у такий 

спосіб: спершу аналітик і експериментатор, а лише згодом методолог. 

Спробуємо довести це через зміст свого відгуку.

Розглянемо методологічні основи досліження більш докладно. Об'єктом 

дослідження є суб’єктивне соціальне благополуччя особи. Предметом є 

чинники і структура переживання суб’єктивного соціального благополуччя 

особою в процесі соціальних взаємодій.

Метою дослідження є теоретична розробка та практична апробація 

психологічної концепції набуття і переживання особою суб'єктивного 

соціального благополуччя. Відповідно до мети дисертант формулює низку 

завдань, які послідовно вирішує і структурує результати дослідження у п’ять 

розділів. До основних здобутків роботи належать розроблення балансно- 

гетерархічної концепції суб’єктивного соціального благополуччя; дизайн і 

валідизацію опитувальника параметрів суб'єктивного соціального 

благополуччя, який може широко використовуватись у вітчизяних досліженнях 

особливо з огляду на дефіцит подібного інструментарію; виявлення балансу 

між індивідуацією і соціальністю, що, на наш погляд, дало змогу об’єднати 

теорії суб’єктивного благополуччя і соціального благополуччя і встановити 

перетин у їх структурах; визначення чотирьох типів переживання суб'єктивного 

соціального благополуччя (зарадний, дбайливий, незалежний, безпорадний), які 

відрізняються рівнем задоволеності соціальних потреб та орієнтацією на 

джерело соціального блага (зовнішнього -  інші люди та групи або 

внутрішнього -  власна особистість); розроблення програми психологічного



супроводу переживання суб'єктивного соціального благополуччя «Соціально- 

психологічний комфорт», що спирається на техніки позитивного мислення.

Дисертація представлена п’ятьма розділами. У першому розділі «Проблема 

суб'єктивного соціального благополуччя у сучасній психологічній науці» 

проаналізовано концепції психологічного, суб’єктивного і соціального 

благополуччя. Показано, що благополуччя трактується як індивідуальне 

переживання, на яке впливають соціальні чинники.

У другому розділі «Балансно-гетерархічна концепція суб'єктивного 

соціального благополуччя» представлено та емпірично обґрунтовано 

концепцію суб’єктивного соціального благополуччя, що характеризує його 

структуру й умови набуття. Суб’єктивне соціальне благополуччя трактується як 

інтегральне, цілісне психологічне явище, що має гетерархічну структуру та 

утворює багатовимірну, багаторівневу і динамічну систему суб’єктивних 

взаємопов’язаних вимірів.

У третьому розділі «Типи переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя як пошуку суб’єктивного балансу» охарактеризовано чотири 

типи переживання суб’єктивного соціального благополуччя -  зарадний, 

дбайливий, незалежний, безпорадний, -  які були виокремлені за допомогою 

кластерного аналізу на основі таких критеріїв, як рівень задоволення 

соціальних потреб та особистісна орієнтація на джерело соціального блага 

(зовнішнє -  інші люди й групи або внутрішнє -  власна особистість).

У четвертому розділі «Чинники переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя» проаналізовано об’єктивні (соціально-демографічні) і 

суб’єктивні (психологічні) чинники переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя. У п’ятому розділі «Психологічні засоби оптимізації 

суб'єктивного соціального благополуччя» проаналізовано завдання і форми 

психологічної практики щодо оптимізації соціально-психологічного 

функціонування особистості, описано структуру та зміст авторської програми 

оптимізації суб’єктивного соціального благополуччя, наведено результати її 

апробації.

Попри високий науково-теоретичний рівень запропонованого дослідження,



його актуальність, наукову новизну і практичну значущість деякі аспекти 

викликають низку зауважень та додаткових осмислень.

1. Незважаючи на заявлену автором розроблену балансно-гетерархічну 

концепцію суб’єктивного благополуччя, вважаємо, що у роботі не визначено 

чіткі методологічні основи дизайну авторської концепції. Автор неодноразово 

заявляє про гетерархічність і нелінійність системи, ідучи в ногу з 

постнекласичною парадигмою, імовірнісним детермінізмом чи то круговою 

каузальністю, дискретністю причинності як умови саморозвитку і 

самоорганізації системи як безперервно-закономірного утворення із слабкою 

передбачуваністю траєкторії її динаміки. По суті автор використовує сучасну 

методологію філософії мозку, де відповідно до принципу коннекціонізму (J. 

Northoff, Philosphy of the Brain) система вибудовується за рахунок встановлення 

непередбачуваних (але далеко не хаосних) взаємодій подібно до активації 

нейронної мережі. Водночас навіть у такому світлі методологічна терпимість, за 

влучною термінологією Фейербанда, не витримує огріхів, наприклад, предмет 

запропонованого дослідження -  це структура і чинники переживання 

соціального благополуччя особою в процесі соціальних взаємодій (яка апріорі не 

може бути визначена в руслі обраної дисертантом методології), балансність 

структури суб’єктивного соціального благополуччя, яка упродовж своєї 

динаміки радше буде асиметричною, із тенденцією до невизначеної конфігурації 

і точок біфуркацій, позбавляючись лінійних залежностей. Вважаємо, що чіткий 

опис методологічних засад дослідження у вигляді провідної парадигми, підходів 

і принципів дав змогу б уникнути таких неточностей. Хоча застосований метод 

Data Mining, на наш погляд, є дуже вдалим і вирівнює значною мірою теоретико- 

методологічні упущення дисертанта.

2. Не зовсім влучним вважаємо використання автором терміну 

концепція, адже остання часто вирізняється, на противагу теорії, незавершеністю 

і недостатньою верифікованістю. Окрім того, вона повинна неодмінно містити 

методологію як систему теоретичних принципів, що є суголосними обраній 

науковій парадигмі. З огляду на перше зауваження у дослідженні радше йдеться 

про балансно-гетерархічну систему аніж концепцію.



3. Балансуючи між теоріями суб’єктивного і соціального благополуччя, 

дисертант несправедливо, на наш погляд, обділяє увагою центральний 

компонент першого: самоприйняття. Адже індивідуація посідає значне місце у 

структурі суб’єктивного соціального благополуччя, тому самоприйняття мало б 

бути стрижневим у цій площині, слугуючи своєрідним відзеркаленням 

ставлення особи до інших і до соціального світу загалом. Тим більше, що на 

стор. 169 автор зазначає, що в результаті факторного аналізу фактор, який 

навантажений переважно соціальним схваленням, слугує своєрідним фільтром 

інших аспектів соціального функціонування. Самоприйняття як важливий 

компонент індивідуації добре б узгоджувався із фрейм-компонентом когнітивної 

підсистеми суб’єктивного соціального благополуччя, оскільки випливає із теорії 

реляційних фреймів (Hayes, 2001) і є важливою складовою сучасної теорії 

суб’єктивного благополуччя: прийняття і зобов’язання: (Acceptance and 

Commitment Theory). Щоправда, ми знаходимо цю категорію в особистісних 

чинниках суб’єктивного соціального благополуччя. Однак вона губиться серед 

інших: впевненості, компетентності тощо, не привертаючи до себе належної 

уваги у балансно-гетерархічній моделі суб’єктивного соціального благополуччя.

4. У роботі зустрічаємо термінологічні неточності і нашарування, так в 

теоретичному розділі роботи 1.2.2. йдеться про рефлексію, тоді як в розділі 2, 

стор. 129 вже автор згадує соціальну рефлексію. Так само почергово 

використовуються терміни комунікація і соціальна комунікація, недовільно 

навіюючи думки про те, що більшість феноменів психології є соціальними, отже 

і суб’єктивне благополуччя за своєю природою теж. Також назва підрозділу 

1.2.2. називається «Особливості формування особою суджень про своє 

благополуччя», однак про судження як певну форму мислення та категоріальну 

одиницю когнітивної парадигми не йдеться зовсім. Очевидно, маються на увазі 

певні когніції: думки, очікування, інтерпретації тощо.

5. Автор визначає соціально-демографічні чинники суб’єктивного 

соціального благополуччя, зокрема ортогональний чинник -  стать (хоча 

називає часом гендер), та антогоністичний (наявність дітей) і синергетичні 

чинники (сімейний статус і соціальні мережі). При цьому випадає крос-



культурний чи національно-культурний статус моделі, адже автор 

неодноразово здійснює зіставний аналіз між когнітивною, конативною і 

афективною підсистемами суб’єктивного соціального благополуччя різних 

національно-культурних прострів стор. 35, стор. 57., наприклад, у самому 

тлумаченні і чи очікуванні щастя, благополуччя, самопочуття представниками 

різних національно-культурних спільнот тощо. Продовжуючи цю думку, 

виходить, що сконструйована модель придатна лише для українського 

соціального простору?

6. У дисертації зустрічаються семантичні, стилістичні, фразеологічні 

огріхи, науково-поняттєві неточності, наприклад, спостерігається вживання 

слова «змістовних» замість «змістових», на кращий переклад заслуговує 

англомовна анотація автореферату тощо.

Незважаючи на зроблені зауваження, дисертаційна праця Данильченко 

Тетяни Вікторівни «Психологія суб’єктивного соціального благополуччя» є 

суттєвим внеском у соціальну психологію, психологію соціальної роботи, 

охоплює ґрунтовний теоретичний аналіз, комплексне експериментально- 

діагностичне дослідження, що робить значний поступ у впорядкування 

узагальнень із проблеми соціального суб’єктивного благополуччя. Зміст 

автореферату та публікацій ідентичний змісту основних положень дисертації. 

Дисертаційне дослідження відповідає паспорту спеціальності 19.00.05 -  

соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

Рівень аналізу досліджуваної проблеми, глибина теоретичних узагальнень, 

створених дисертантом, логіка та послідовність викладеного матеріалу свідчать 

про високий науково-теоретичний рівень автора дисертаційної праці та 

наскрізне проникнення у досліджувану проблему.

Усе викладене вище дає підстави для висновку про те, робота Данильченко 

Тетяни Вікторівни «Психологія суб’єктивного соціального благополуччя» 

відповідає всім вимогам п. 11, п. 12 та п. 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№567, які висуваються до докторських дисертацій, а її автор заслуговує на



присудження наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності

19.00.05 -  соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
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Актуальність проблематики, що розглядається в дисертації 

Данильченко Тетяни Вікторівни, пов’язана із необхідністю розробки 

психологічних концепцій та моделей, котрі, з одного боку дозволяють 

формувати адекватні новим реаліям уявлення про світ і оптимальні стратегії 

буття й функціонування в ньому, а з іншого, -  уможливлюють підсилення 

спроможності долати ті досить драматичні та кризові явища, що притаманні 

на разі українському суспільству. Йдеться про розвиток науковий уявлень 

щодо соціального благополуччя як інтегральної характеристики суб’єкта 

цілісного існування, пов’язаної з усвідомленням себе та свого буття в аспекті 

балансування позитивних і негативних відчуттів, переживань реальних 

здобутків і втрат, реалізованих і втрачених можливостей.

Ознайомлення з текстом дисертації Данильченко Т. В., 

авторефератом та опублікованими працями дає підстави для висновку про 

те, що дана робота є результатом тривалого, ретельного й науково 

обґрунтованого дослідження феномену суб’єктивного соціального 

благополуччя. Варто відмітити, що до тепер вивчення різноманітних 

параметрів, структурних елементів і дискретних предикторів благополуччя 

не дало можливості створити його цілісну наукову картину й пояснити 

складну багатовимірну систему сприймання особистістю свого соціального 

функціонування. Ось чому позитивної оцінки заслуговує те, що в своїй 

роботі здобувачка запропонувала самостійний та оригінальний підхід до 

дослідження закономірностей цілісного процесу переживання та реалізації 

благополуччя в соціально-психологічному контексті, що й засвідчує 

наукову новизну дисертації. r v iп ~ кіГ Т 7 7 " 7 / 7 у  І
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Теоретичне значення дослідження полягає у розробці балансно- 

гетерархічної концепції суб’єктивного соціального благополуччя (далі -  

ССБ), а також у розширенні наукових уявлень стосовно концептуальних 

засад застосування системного підходу в методичному психологічному 

забезпеченні оптимізації переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя. Зокрема, йдеться про визначення критеріїв, структури та типів 

переживання особистістю суб’єктивного соціального благополуччя.

Практичне значення роботи підтверджується тим, що отримані 

результати теоретичного та емпіричного дослідження уможливлюють 

оптимізацію переживання суб’єктивного соціального благополуччя. Завдяки 

розробленому та валідизованому Т. В. Данильченко «Опитувальнику 

параметрів суб’єктивного благополуччя», розширено діагностичні 

можливості сучасних соціальних психологів, а авторська програма 

«Соціально-психологічний комфорт», дозволяє оптимізувати процес 

психологічного супроводу переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя. Актуальність прикладного аспекту дисертації знаходить 

підтвердження й у використані одержаних результатів в освітніх закладах, 

центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, про що свідчать 

численні довідки про впровадження.

Визначення об'єкта, предмета, мети та завдань дослідження свідчить 

про високий рівень наукової культури дисертантки. Про ґрунтовну наукову 

виваженість авторської концепції свідчить формулювання мети 

дослідження, що полягає в теоретичній розробці та практичній апробації 

психологічної концепції набуття й переживання особою суб’єктивного 

соціального благополуччя. Завдання дослідження адекватні визначеній 

проблематиці. Вдало використана теоретико-методологічна база повною 

мірою забезпечує висвітлення проблематики та можливість вирішення 

дослідницьких завдань. Зокрема, приваблює звернення авторки до широкого 

спектру міждисциплінарних знань, що значно розширило уявлення про 

предмет дослідницького пошуку. Особливого схвалення й високої 

позитивної оцінки заслуговує також оригінальний дизайн і підбір методів 

математично-статистичної обробки даних: кількісний опис (частотний,
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кросстабуляційний, кореляційний аналізи), процедури багатовимірного 

моделювання даних (кластерний, факторний, конфірматорний, 

дисперсійний, дискримінантний, регресійний аналізи, метод структурного 

моделювання), нейронні мережі та мережі Байєса -  для моделювання 

нелінійної багатовимірної системи з прогностичними варіаціями.

В теоретичній частині роботи «Проблема суб'єктивного соціального 

благополуччя у сучасній психологічній науці» проаналізовано концепції 

психологічного, суб’єктивного і соціального благополуччя. Показано, що 

благополуччя трактується як індивідуальне переживання, на яке впливають 

соціальні чинники.

Позитивної оцінки, на наш погляд, заслуговують наступні змістовні 
надбання:

1. Ретельний семантичний та змістовний аналіз досліджуваних понять, що 
характеризують категорію ССБ та чітке обґрунтування потреби у виділенні 
суб’єктивного соціального благополуччя як самостійного феномена (п.1.1.).

2. Розроблена на основі узагальнення та систематизації розглянутих 

теоретичних положень таблиця 1.2, що представлена у п. 1.2. на с.59, де 

відображено структурні компоненти ССБ в широкому спектрі психологічних 

та соціальних теорій.

3. Висновок про те, що спроби дослідження ССБ через традиційне 

виділення когнітивних і афективних компонентів виявився обмеженим 

принципом одномірної структури, що не враховувала специфіку їх 

поєднання ... і що в такій лінійні системі нема місця власне особистості, яка 

самовизначається по відношенню до соціального середовища і себе як 

соціального суб’єкта» (с. 126-127 дис.), що, власне, вичерпно пояснює 

методологічну складність та наукову проблему визначення психологічних 

критеріїв та чинників ССБ.

У другому розділі «Балансно-гетерархічна концепція суб'єктивного 

соціального благополуччя» особливий інтерес для аналізу представляє 

теоретичне й емпіричне обґрунтування балансно-гетерархічної концепції 

ССБ, що характеризує його структуру й умови набуття. ССБ трактується як 

інтегральне, цілісне психологічне явище, що має гетерархічну структуру та
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утворює багатовимірну, багаторівневу і динамічну систему суб’єктивних 

взаємопов’язаних вимірів.

Викликає схвалення теза про те, що психологічну основу формування 

ССБ складають процеси соціальної рефлексії в комунікації з одного боку, 

через усвідомлення задоволеності соціальних потреб в спільнотах різного 

рівня та врахування індивідуального досвіду в них, а з іншого, - через 

соціальні очікування і соціальні домагання. Не можна не погодитися з 

дисертанткою стосовно того, що суб’єктивне соціальне благополуччя є 

результатом самовизначення особи, в ході якого віднаходиться певний 

баланс.

Заслуговує позитивної оцінки й те, що для перевірки гіпотези на 

емпіричну придатність розробленої авторкою моделі ССБ, було використано 

порівняння трьох конфірматорних факторних моделей. Відповідність 

компонентів, що були виокремлені в ході експлораторного факторного 

аналізу, емпіричним даним перевірялися через конфірматорний факторний 

аналіз програми SPSS AMOS 18. В результаті дисертантці вдалося емпірично 

підтвердити теоретичну модель багатовимірної структури ССБ, що містить 

об’єднання вихідних індикаторів п’яти базових показників (шкал) (п.2.3.).

Непересічну діагностичну та практичну цінність має також 

представлений у п. 2.4 та Додатку Д «Опитувальник суб’єктивного 

соціального благополуччя».

Третій розділ «Типи переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя як пошуку суб’єктивного балансу» містить характеристику 

чотирьох типів переживання ССБ -  зарадного, дбайливого, незалежного, 

безпорадного, -  які були виокремлено за допомогою кластерного аналізу на 

основі таких критеріїв як рівень задоволення соціальних потреб та 

особистісна орієнтація на джерело соціального блага.

Примітно, що в роботі було не просто розроблено та емпірично 

перевірено типологію ССБ, але й виявлено взаємозалежність типів ССБ та 

соціально-психологічних характеристик особистості. Отримані результати 

емпіричного дослідження підтвердили припущення про пошук особистістю 

балансу в ході самовизначення. Так, найбільш важливими психологічними
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континуумами виявилися алоцентризм -  ідіоцентризм, активність -  

пасивність, відкритість змінам -  консерватизм, успіх -  невдача, майбутнє -  

минуле, вираження позитивних і негативних реакцій на адресу інших осіб. 

Це, в свою чергу, дало можливість досить повно охарактеризувати виділені 

чотири типи переживання ССБ та запропонувати можливі мішені їх корекції 

(с.281 -  289 дис.).

У четвертому розділі «Чинники переживання суб'єктивного 

соціального благополуччя» авторкою проаналізовано об’єктивні 

(соціально-демографічні) і суб’єктивні (психологічні) чинники переживання 

ССБ. Важливим, на наш погляд, є висновок, що об’єктивні (соціально- 

демографічні) і суб’єктивні (психологічні) чинники ССБ здійснюють не 

парціальний (частковий) вплив, а утворюють системний комплекс -  

синергетичну систему впливів, забезпечуючи багато варіативність процесів 

соціального функціонування особи. Соціально-психологічними чинниками 

ССБ є позитивний досвід між особової взаємодії, що відображається в 

позитивній самооцінці та оптимізмі, а також особистісні характеристики, що 

сприяють соціально-нормативній між особовій взаємодії. Позитивно 

сприймається також обґрунтоване емпірично судження щодо підтвердження 

багатомірності та рекурсивності суб’єктивного соціального благополуччя.

П’ятий розділ «Психологічні засоби оптимізації суб'єктивного 

соціального благополуччя» присвячений аналізу завдань і форм 

психологічної практики щодо оптимізації соціально-психологічного 

функціонування особистості. В п. 5.1. обґрунтовуються положення 

психологічного супроводу оптимізації ССБ, наступний підрозділ містить 

аналіз позитивної між особової взаємодії і позитивного мислення як засобів 

набуття ССБ, а в п. 5.3., описано структуру та зміст авторської програми 

оптимізації ССБ, наведено результати її апробації.

Розділяємо та підтримуємо тезу стосовно того, що основними 

критеріями, закладеними у програму оптимізації ССБ, можуть бути рівень 

задоволеності соціальних потреб, сформована імпліцитна концепція 

благополуччя, баланс позитивних і негативних переживань, пов’язаних із
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соціальним буттям, готовність до активної рефлексованої взаємодії із 

соціальними суб’єктами.

Загалом, здійснений дисертанткою творчий пошук, розгорнуте, 

глибоке, валідне й науково достовірне емпіричне дослідження, безсумнівно, 

заслуговує на велику повагу та підтримку. Робота відзначається творчим 

наснаженням, новизною, статистичною доказовістю здобутих результатів.

Разом із тим, оцінюючи позитивно проведене Т. В. Данильченко 

дослідження, слід висловити певні зауваження та побажання.

1. Розкриваючи концептуальні засади дослідження, дисертантка не в 

повній мірі розкрила зміст проблематики, що розглядається, к аспекті 

ресурсного підходу (Д.Барні, Дж. Браун, Д.Норман, Г.Хаммел та ін.). Більш 

широке використання його положень дозволило б не лише розлогіше 

висвітлити роль соціальної підтримки (с.46 -  47 дис.), соціального капіталу 

(с.106 -  108 дис.), але й більш чітко окреслити роль особистісного та 

соціального потенціалу та обґрунтувати необхідність вивчення впливу низки 

психологічних чинників в дослідженні параметрів суб’єктивного 

соціального благополуччя і в подальшій розробці психологічних засобів 

його оптимізації.

2. Позитивно оцінюючи прагнення авторки здійснити ґрунтовний 

аналіз компонентів і чинників суб’єктивного соціального благополуччя, 

зауважимо, що поза увагою залишилася низка питань, пов’язаних із 

висвітленням ролі ціннісно-смислової сфери та етнокультурної ідентичності 

особистості у формуванні ССБ. І хоча в дисертаційній роботі представлені 

деякі міркування стосовно особливостей формування параметрів 

благополуччя відповідно у індивідуалістській та колективістській культурах 

(с. 50, с.111 дис.), різних видів ментальності (с. 78), однак, на наш погляд, 

варто було б більше уваги приділити означеній проблематиці, що вірогідно, 

посприяло визначенню особливостей типів переживання ССБ як пошуку 

суб’єктивного балансу.

3. Розкриваючи основні прогалини у вивченні феномену 

суб’єктивного соціального благополуччя, дисертантка наголошує, що дане 

поняття «... має виражений міждисциплінарний характер, оскільки його
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розуміння вимагає вивчення не тільки соціальних, а й інших умов 

життєдіяльності людини» (с.ЗЗ дис.), і що «... в зарубіжній та вітчизняній 

психології принципово різні підходи до трактування поняття суб’єктивного 

благополуччя» (с. 35). Повністю розділяючи ці тези, зазначимо, що такий 

стан речей, вірогідно, зумовив складність формулювання та розмежування 

деяких дефініцій, які, в окремих випадках потребують уточнень, більш 

розгорнутих обговорень. Йдеться, приміром, про доречність співвіднесення 

та більш чіткого розмежування основних понять, що використовуються у 

предметному полі та аналізі ССБ, зокрема, таких як «щастя», «соціально- 

психологічне благополуччя», «соціальне самопочуття», «well-being», 

«психологічний комфорт» та ін. Доречно було б узагальнити співвіднесення 

та розмежування цих понять у висновках до першого розділу, що додало б 

чіткості та структурованості теоретичних оглядів.

4. Важливим надбанням дисертаційної роботи є виокремлення у 

третьому розділі за допомогою кластерного аналізу основних типів 

переживання суб’єктивного соціального благополуччя та здійснення їх 

характеристики. Однак, викликають запитання підходи до вибору назв цих 

типів та переклад їх в анотації російською (с. 33 автореф.). Зокрема, хотілося 

б дізнатися логіку вибору назви «зарадний тип» (в російській інтерпретації -  

«помогающий»).

5. У п’ятому розділі дисертанткою представлена розроблена 

авторська програма оптимізації ССБ та наведено результати її апробації. 

Однак, прикро, що в ній не знайшли відображення положення концепції 

наснаження (empowerment), що актуалізується наразі в межах вітчизняних 

моделей психології соціальної роботи. Дана програма набула би більш 

прикладного значення та соціально орієнтованого звучання (зокрема в 

контексті використання її для клієнтів соціальної роботи), якби в ході її 

розробки були застосовані елементи методології емпауерменту.

Слід наголосити, що означені дискусійні питання скоріше вказують на 

перспективи подальших досліджень на основі даної дисертаційної роботи, а 

отже свідчать про значущість її результатів і актуальність порушених 

проблем. Порушені питання не знижують наукової та практичної значущості
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дисертаційної роботи Данильченко Т. В., яка є завершеним, самостійним, 

оригінальним дослідженням в річищі сучасних робіт даного напряму.

Автореферат, публікації у фахових і зарубіжних виданнях і висновки, 

зроблені у дисертаційній роботі, досить повно відображають головні 

положення та результати дослідження.

З огляду на викладене вважаю, що дисертаційна робота Данильченко 

Тетяни Вікторівни на тему: «Психологія суб’єктивного соціального 

благополуччя», подана на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 -  соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи відповідає вимогам п. Id «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 №567, а її авторка заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 -  

соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Офіційний опонент:
доктор психологічних наук, професор, 
пров. наук, співробітник

С Т В Е РД Ж У Ю
Вчений секретар 

Інституту психології

Н.І. Кривоконь
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Данильченко Тетяни Вікторівни 

«Психологія суб’єктивного соціального благополуччя»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 -  соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Проблема благополуччя набула особливої актуальності у сучасних умовах: 

якщо мова йде про об’єктивні, зовнішні обставини, то благополуччя населення 

стає показником суспільного розвитку, мірилом ефективності політики держави, 

якщо вивчається індивідуальність, то благополуччя розглядається як предмет 

психологічної практики, надання психологічної підтримки особистості. У 

дисертації Т. В. Данильченко вказано, що варіативність суспільних вимог 

призвела до зростання значення суб’єктності особи в процесі становлення 

соціально зрілої особистості, яка самовизначається відносно регуляторів і 

критеріїв соціальної поведінки. Соціальну значущість проблеми підкреслено 

через наявність протиріч між посиленням індивідуалістичних тенденцій 

(конкурентоздатність, набуття автономії, самостійність, відповідальність, 

прагнення до досконалості) та, з іншого боку, спрямованістю на соціальну 

допомогу, підтримку (наприклад, волонтерська діяльність), що підвищує вимоги 

до соціального благополуччя особистості.

Як стратегічну мету дослідження, авторкою визначено створення цілісної 

соціально-психологічної концепції набуття і переживання особою суб’єктивного 

соціального благополуччя, оскільки, незважаючи на достатню кількість спроб 

теоретичного та емпіричного осмислення феномену благополуччя, все ж таки 

відсутнє системне бачення цієї проблеми. Вважаємо, що актуальність теми 

дисертації, її наукову та практичну значущість виразно обґрунтовано у роботі.

Вагомість проведеного дослідження підтверджено його виконанням у 

межах тем наукових досліджень факультету психології «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні 

аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481) та кафедри соціальної

Відділ діловодства та архіву 
\ Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації суспільства» 

(номер державної реєстрації ОІіШОО&2Д2АУ

Данильченко Тетяна Вікторівна зробила власний внесок у розв’язання 

проблеми суб’єктивного соціального благополуччя. Очевидною перевагою даного 

дослідження є те, що вперше у вітчизняній психологічній науці: з ’ясовано 

властивості суб’єктивного соціального благополуччя (гетерогенність, зумовлена 

рекурсивністю і недуалістичністю, і динамічність, якій притаманна нелінійність і 

баланс), а також критерії, функції та механізми; з ’ясовано закономірності 

структурної організації суб’єктивного соціального благополуччя; виявлено 

параметри індивідуації / соціальності, оптимальний баланс між якими забезпечує 

переживання суб’єктивного соціального благополуччя; встановлено та 

проаналізовано чотири типи переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя (зарадний, дбайливий, незалежний, безпорадний); визначено 

чинники переживання суб’єктивного соціального благополуччя; розроблено 

програму психологічного супроводу оптимізації переживання суб’єктивного 

соціального благополуччя.

Це надає можливість охарактеризувати дисертацію Данильченко Тетяни 

Вікторівни як таку, що містить наукову новизну.

У першому розділі дисертації «Проблема суб'єктивного соціального 

благополуччя у сучасній психологічній науці» проаналізовано концепції 

психологічного, суб’єктивного і соціального благополуччя. Показано, що для 

позначення задоволеності особистості у різних наукових підходах застосовано 

різні поняття: соціальне благополуччя, соціально-психологічне благополуччя, 

соціально-психологічні параметри якості життя, психологічний комфорт людини 

в суспільстві, соціальне самопочуття тощо.

Визначаючи предметно-поняттєвий простір дослідження, дисертантка 

спирається на численні доробки філософії, соціології, психології. Слід відзначити, 

що дисертанткою піднято дуже великий пласт зарубіжних досліджень із



зазначеної проблеми, всі окремі факти набули у тексті належного трактування, 

ретельно вписані у загальний контекст головної ідеї роботи.

Поняття соціального благополуччя має виражений міждисциплінарний 

характер, оскільки його розуміння вимагає вивчення не тільки соціальних, а й 

інших умов життєдіяльності людини. Заслуговує на увагу у межах даної роботи 

взаємодія і взаємопов’язаність різних галузей науки, в результаті чого предмет 

може досліджуватися прийомами і методами інших наук, що створює умови для 

більш повного і глибокого розкриття сутності і законів складних явищ.

Данильченко Тетяною Вікторівною заявлений широкий соціальний, 

гуманітарний, культурний дослідницький контекст розгляду феномену 

суб’єктивного соціального благополуччя, що спонукало дисертантку до 

узгодження різноспрямованих поглядів у вигляді цілісної соціально- 

психологічної концепції. Автор підкреслює, що суб’єктивне соціальне 

благополуччя розглядається як результат балансу між задоволенням соціальних 

потреб та відповідністю соціальним нормам, тому цей феномен має вивчатися 

через призму самовизначення особистості. Запропонована дисертанткою 

авторська дефініція суб’єктивного соціального благополуччя є логічним 

висновком багатовекторного аналізу різних поглядів.

Оскільки досліджуваний феномен є дуже складним, вважаємо доречним 

застосування обраного дисертанткою системного підходу до його вивчення. 

Системний підхід орієнтує дослідника на розкриття цілісності об’єкта і 

механізмів, що його забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків 

складного об’єкту та зведення їх в єдину теоретичну картину.

У другому розділі «Балансно-гетерархічна концепція суб’єктивного 

соціального благополуччя» представлено та емпірично обґрунтовано концепцію, 

що характеризує його структуру й умови набуття. Дуже позитивним моментом, 

який заслуговує на схвалення та об’єднує у системну цілісність всю роботу, є 

провідна ідея дисертанта про те, що психологічна структура суб’єктивного 

соціального благополуччя базується на принципі системної організації, 

багатовимірності й гетерархії: це певним чином структурована, організована й



цілісна система стійких зв’язків між окремими компонентами, що не має базового 

модуля з керівними функціями. У зв’язку з тим, автор підкреслює, що суб’єктивне 

соціальне благополуччя слід розглядати як складну нелінійну, багатовимірну, 

багатозв’язну систему, яка проявляється в багатомодальній функції в 

багатовимірному просторі ознак (індикаторів) і має результатом динамічний 

образ позитивного соціального буття суб’єкта. Суб’єктивне соціальне 

благополуччя постає соціально-психологічною функцією, значенням якої є 

нелінійні функції компонентів (соціальні потреби, імпліцитна теорія 

благополуччя, особливості соціальної поведінки, особливості афективної сфери 

особи).

Чітко визначено основні виміри суб’єктивного соціального благополуччя: 

структурний, динамічний та об’єктний. Переконливим виглядає твердження 

дисертанта, що ключовою умовою набуття суб’єктивного соціального 

благополуччя є віднаходження особистістю балансу між соціальним 

функціонуванням, обмеженого соціальною нормативністю, й індивідуацією 

(реалізацією суб’єктної аутентичності): між ідіоцентричною та алоцентричною 

орієнтацією; між контролем над іншими людьми та контролем з боку інших; між 

готовністю змінювати себе і змінювати зовнішнє соціальне середовище; між 

соціальною зв’язністю і особистісною автономією; між соціальним внеском і 

користуванням соціальною підтримкою.

Запропонована гетерархічна структура суб’єктивного соціального 

благополуччя отримала відповідне емпіричне підтвердження за допомогою 

психометричних процедур аналізу, що дозволило здійснити перевірку 

відповідності теоретичної моделі емпіричним даним (дослідницький і 

підтверджувальний структурний аналіз). Суттєвим надбанням дисертації є 

розробка авторського опитувальника, який містить інтегральну шкалу рівня 

суб’єктивного соціального благополуччя, а також п’ять шкал: соціальна 

помітність, соціальна дистантність, емоційне прийняття (гарні стосунки з 

близькими), соціальне схвалення, соціальні переконання.
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Авторська соціально-психологічна концепція суб’єктивного соціального 

благополуччя сформульована стисло, чітко, у вигляді головної ідеї роботи, яку 

виносить на захист дисертантка. У процесі її обґрунтування вона розгортається, 

розвивається, конкретизується у низці концептуальних положень, принципів, 

моделей, чинників, механізмів, умов. Отже, запропонована Т. В. Данильченко 

балансно-гетерархічна концепція суб’єктивного соціального благополуччя 

відповідає основним вимогам до наукової концепції, а саме, є повною, цілісною та 

несуперечливою.

У третьому розділі «Типи переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя як пошуку суб’єктивного балансу» охарактеризовано чотири 

типи переживання -  зарадний, дбайливий, незалежний, безпорадний, -  які були 

виокремлені за допомогою кластерного аналізу на основі таких критеріїв як 

рівень задоволення соціальних потреб та особистісна орієнтація на джерело 

соціального блага (зовнішнє -  інші люди й групи або внутрішнє -  власна 

особистість). Т. В. Данильченко виходить з того, що провідними критеріями 

соціального благополуччя на індивідуальному рівні є задоволення соціальних 

потреб (когнітивний компонент), провідний емоційний комплекс, пов’язаний із 

сприйманням і оцінкою стосунків із особами кола турботи і спілкування 

(афективний компонент), активність пов’язана із задоволенням соціальних потреб 

(конативний компонент). Статистична перевірка придатності теоретичної 

типології здійснювалася за допомогою процедури дискримінантного аналізу, що 

дозволяє - „ статистично оцінити відповідність теоретичної класифікації 

респондентів емпіричній. Виокремлено та емпірично обґрунтовано психологічні 

особливості типів суб’єктивного соціального благополуччя.

Представлені в дисертації загальна організація, шляхи та методи 

дослідження виявляються адекватними завданням, які поставлені дисертанткою.

Проведений аналіз є всебічним, повним, всеохоплюючим, різновекторним, 

що надає можливість, як позитивний момент дисертації, відмітити здатність 

дисертантки знайти місце для кожного наукового факту у загальному просторі 

авторської наукової концепції.
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Четвертий розділ «Чинники переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя» присвячений аналізу об’єктивних (соціально-демографічних) і 

суб’єктивних (психологічних) чинників. Чинники суб’єктивного соціального 

благополуччя, як підкреслює, Т. В. Данильченко, є складно взаємно зумовленими: 

вони можуть справляти вплив ортогонально (стать), антагоністично (наявність 

дітей) або синергетично.

Застосований авторкою типологічний підхід до переживання суб’єктивного 

соціального благополуччя дозволив авторці диференціювати соціально- 

психологічні риси, які сприяють переживанню суб’єктивного соціального 

благополуччя задля можливого розвитку або корекції негативних моментів. Ці 

міжгрупові відмінності ретельно проаналізовано, знайдено вагомі аргументи на 

користь кожної авторської позиції

Доцільним є застосування методів статистичної обробки даних 

дослідження, які є достатньою мірою обґрунтованими з математичної та 

психологічної точки зору.

У п’ятому розділі «Психологічні засоби оптимізації суб'єктивного 

соціального благополуччя» проаналізовано завдання і форми психологічної 

практики щодо оптимізації соціально-психологічного функціонування 

особистості, описано структуру та зміст авторської програми, наведено 

результати її апробації.

Слід підкреслити практичну значущість розробленої автором програми 

психологічного супроводу оптимізації суб’єктивного соціального з елементами 

соціально-психологічного тренінгу «Соціально-психологічний комфорт», 

реалізація якої відбувалась із врахуванням наукових та практичних здобутків у 

цій галузі психологічного знання. Чітко описано вихідні методологічні засади 

побудови програми тренінгу, охарактеризовано вимоги до складу групи, умов 

проведення, чітко концептуалізовано феномен суб’єктивного соціального 

благополуччя як складного системного комплексу, що складається з множини 

гетерогенних об’єктів-систем, між якими відбувається взаємна координація, на 

основі чого формується узагальнене переживання благополуччя, найчастіше
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об’єктивізоване у відчутті задоволеності соціальною ситуацією. Дисертанткою 

переконливо доведено ефективність програми оптимізації суб’єктивного 

соціального благополуччя.

Хотілося б зазначити, що кожна структурна частина роботи логічно і 

змістовно підсумовується, підкреслюються найсуттєвіші головні моменти, 

авторка робить посилання на пункти і підпункти дисертації, де розглядуване 

явище представлено більш докладно, що забезпечує цілісність сприймання 

провідної концептуальної ідеї. Автор чітко тримає свій науковий вектор викладу 

матеріалу, залучаючи для підтвердження своєї думки погляди інших науковців

Можна зробити загальний висновок, що отримані в роботі результати 

характеризуються новизною, мають теоретичну та науково-практичну цінність, 

можуть бути використані для подальшої розробки цієї проблематики.

Загалом позитивно оцінюючи рецензовану роботу Т. В. Данильченко, 

вважаємо за доцільне висловити побажання та запитання до деяких аспектів 

дисертації:

1) У дисертації застосовано велику кількість іноземних джерел (373 джерела 

іноземною мовою), у тексті постійно зустрічаються посилання на праці 

зарубіжних авторів, що, з одного боку, є дуже добрим, підкреслює сучасність 

дисертації, розширює обізнаність у стані проблеми як дисертанта, так і читачів, 

але ж у визначенні методологічної основи дослідження -  наукових підходів та 

принципів -  традиційно названо відомих вчених Б. Г. Ананьева, 

А. В. Брушлинського, В. О. Ганзена, Б. Ф. Ломова і т. ін. (у списку використаних 

джерел праць немає), що породжує певну неузгодженість між методологічними 

рівнями наукового дослідження. Навіть при характеристиці особливостей 

суб’єктивного соціального благополуччя українців, впливу сімейних та дружніх 

стосунків, стабільності політичного ладу, взято дані зарубіжних досліджень. Крім 

того, переважну більшість методик, які застосовано у дисертації, теж було 

розроблено у традиціях вітчизняних наукових шкіл.

2) У значній кількості проаналізованих автором визначень соціального 

благополуччя та понять, близьких за поняттєвим змістом, як ключові
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характеристики застосовано -  «стан», «оцінка», «процес переживання», у 

дисертації підкреслено змінність, динамічність, варіативність, мінливість проявів 

досліджуваного феномену. У такій логіці виникає питання -  чи існують більш- 

менш стійкі особистісні якості, чи можливо взагалі існування конструкту 

«благополучна особистість»?

3) При характеристиці психологічних особливостей типів суб’єктивного 

соціального благополуччя (ССБ) дисертантка вказує на важливість параметрів 

психологічного благополуччя, що часто стають свого роду ресурсом для 

підтримки ССБ. Для емпіричного визначення психологічного благополуччя 

застосовано шкали моделі К. Ріфф (автономність, компетентність, позитивні 

стосунки, життєві цілі). Здається, деякі показники «перехрещуються» та описують 

схожі, майже ідентичні феномени, наприклад, автономія у незалежного типу або 

позитивні стосунки у дбайливого типу

4) Дисертантом обґрунтовано певні особливості переживання соціального 

благополуччя у різних типів, виходячи з цього, чітко диференційовано напрями та 

«мішені» надання психологічної допомоги, проведення корекційної роботи. Проте 

у побудові та реалізації програми оптимізації суб’єктивного соціального 

благополуччя ці відмінності між типами не враховано. Крім того, виникає 

питання щодо стійкості психологічних ефектів, отриманих у тренінговій роботі, 

та щодо можливості застосування розробленої автором програми для інших 

категорій осіб (крім студентів та вчителів).

Наведені зауваження не ставлять під сумнів вагомість основних результатів 

дисертаційного дослідження, і, отже, не можуть вплинути на його обґрунтовану 

вище загальну позитивну оцінку.

Дисертація Данильченко Тетяни Вікторівни за змістом відповідає 

спеціальності 19.00.05 -  соціальна психологія; психологія соціальної роботи, має 

звичайний для докторських науково-кваліфікаційних робіт обсяг і структуру.

Результати дослідження пройшли апробацію шляхом їх обговорення на 

науково-практичних конференціях, основний зміст та положення дисертації 

Т. В. Данильченко висвітлено у монографії, 20 статтях у наукових фахових
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виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України (3 з яких входять 

до міжнародних наукометричних баз даних), 4 статтях у фахових зарубіжних 

виданнях, всі основні наукові результати відображено у публікаціях.

Автореферат за своїм змістом повністю відбиває основні положення, 

програму дослідження та висновки дисертації. Загальне оформлення дисертації та 

автореферату відповідає державним вимогам до оформлення докторських 

дисертацій та публікацій.

В цілому робота Данильченко Тетяни Вікторівни є оригінальним цілісним 

науковим дослідженням, що є результатом самостійної дослідницької роботи 

авторки, виконана на високому теоретичному та експериментальному рівні, в 

дисертації отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують важливу наукову проблему соціально-психологічного 

концептуального осмислення суб’єктивного соціального благополуччя, має 

значне практичне застосування, за формою та змістом повністю відповідає 

вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 

року та вимогам МОН України, що висуваються до докторських дисертацій, а її 

автор Данильченко Тетяна Вікторівна заслуговує на присвоєння наукового 

ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 -  соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи.
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