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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Соціальні процеси, що відбуваються в останні 

десятиріччя в нашій країні, суттєво змінили устрій суспільного життя. Змінюються 

цінності і традиційні культурні стереотипи поведінки, особливо у сфері соціальних 

відносин. Варіативність суспільних вимог привела до зростання значення 

суб’єктності особи в процесі становлення соціально зрілої особистості, яка 

самовизначається відносно регуляторів і критеріїв соціальної поведінки. З одного 

боку, посилюються індивідуалістичні тенденції (конкуренція, автономізація), з 

другого – відбувається актуалізація колективізму (благодійність, волонтерська 

діяльність). У таких умовах питання благополуччя, як персонального, так і 

суспільного, постає з особливою гостротою. 

Складність вивчення соціального благополуччя пов’язана, по-перше, зі 

спрямованістю досліджень на проблемні психологічні явища, такі як фрустрація, 

стреси, конфлікти тощо. По-друге, для позначення переживання оптимального 

соціального функціонування особи використовують чимало понять, які є слабо 

дотичними до понять традиційної психології. Здебільшого йдеться про щастя, 

процвітання, суб'єктивне благополуччя, соціально-психологічне благополуччя, 

соціально-психологічні параметри якості життя, психологічний комфорт; у 

соціології вивчається соціальне благополуччя, соціальне самопочуття, добробут, 

соціальний або життєвий комфорт тощо. 

У психології останніх десятиліть відносно більшого поширення набули 

концепції суб’єктивного благополуччя (К. О. Абульханова-Славська, М. Аргайл, 

І. Ф. Аршава, Ю. В. Бессонова, Н. В. Боровська, Е. Динер, К. Кіз, 

Я. Л. Коломінський, Л. В. Куликов, А. В. Курова, Р. Лукас, К. Ріфф, Е. Су, 

Р. М. Шаміонов). Зясовують його зв’язки з позитивним ставленням до себе і 

впевненістю в собі (О. С. Копіна, А. О. Русалінова, М. В. Соколова, К. Ріфф), 

наявністю мети в житті та прийняттям відповідальності за її досягнення (М. Аргайл, 

О. С. Васильєва, Є. А. Демченко), особистісними прагненнями (Е. І. Кологривова), 

самореалізацією (Г. Л. Пучкова), інтернальністю (Л. В. Куликов), толерантністю 

(Н. К. Бахарєва), суверенністю (Є. Н. Паніна), ціннісними орієнтаціями 

(О. Е. Бочарова, Р. Еммонс), позитивними взаєминами з іншими людьми (М. Аргайл, 

К. Ріфф). Суб’єктивному благополуччю особи приділено увагу в гуманістичному 

напрямі психології (А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм). 

Накопичено чимало даних щодо змісту суб'єктивного благополуччя в онтогенезі: 

його особливостей у підлітків (О. О. Єлисеєва, Л. Вотерс), молоді (Б. Брумметт, 

О. В. Камінська, О. С. Огнєв, M. A. Окунь, I. Сіглер, В. Є. Ткаченко), в похилому 

віці (П. Адельманн, В. Бучер, Р. Ворд, П. Ворр, І. С. Горбаль, Л. Джордж, 

Ю. Б. Дубовик, І. Робертсон). Однак малодослідженими залишаються такі його 

аспекти як фізичний, психічний, емоційний, духовний, соціальний та їх 

співвідношення. 

Ускладнює наукові пошуки неузгодженість у трактуванні соціального 

благополуччя особи. Воно розуміється як переживання: задоволення соціальних 

потреб (Ю. В. Бессонова, Б. Беттенкурт, Д. Гаспер, Е. Десі, К. Кіз, Л. В. Куликов, 
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С. Лінденберг, Л. Молікс, Ч. Ніколс, Дж. Ормел, Р. Раян, М. Рідіджер, Н. Стеверінк), 

достатнього соціального капіталу (Р. Лаярд, Ф. Мюнір, Дж. Сач, А. Сен, 

Дж. Стігліц, Дж. Хеллівелл), відчуття соціальної зв’язності / належності 

(Р. Баумейстер, Р. Валлеренд, Л. Каллаган, Л. Кревір-Брод, Дж. Лавін, Р. Лі, М. Лірі, 

А. Нієбойєр, К. Ньюел, Дж. Ньюмен), позитивного афекту з приводу взаємин 

(Ю. В. Бессонова, Л. Каллаган, Л. В. Куликов, Дж. Ларсон, Р. Лукас, Дж. Мінкенен, 

М. Мюллер, К. Ньюел, К. Ріфф, Е. Су). Однак зведення соціального благополуччя до 

одномірних моделей не дає можливості пояснити багатовимірну систему 

інтерпретування особою власного соціального функціонування. 

На сьогодні вивчення соціального благополуччя зосередилось у двох напрямах. 

У першому акцентується увага на проблемі балансу / конфлікту між глобальним та 

індивідуальним соціальним благополуччям (П. Борехам, Дж. Ларсон, Дж. Повей, 

М. Сірджі), а також благополуччя в спільноті (Н. Де Піколі, В. Ла Плака, 

Є. Латтмер, Л. А. Найдьонова, Т. Рат, С. Роллеро, Дж. Хартер). Другий напрям 

представлений дослідженнями суб’єктивних переживань, пов’язаних із соціальними 

відносинами (О. І. Бурова, Дж. Гор, А. Л. Журавльов, С. Кросс, Л. В. Куликов, 

М. Морріс, Ю. А. Петровська, Р. М. Шаміонов). 

На тлі численних соціологічних досліджень соціального самопочуття 

(Н. Л. Баталова, Л. А. Беляєва, Є. І. Головаха, М. Я. Єлейко, Я. Н. Крупець, 

О. В. Лясковська, Л. І. Михайлова, Н. В. Паніна, Н. Г. Симонович, В. М. Чугуєнко) у 

психології недостатньо вивченим залишається оптимальний стан людини при 

соціальних взаємодіях різного рівня, який ми визначили як ситуацію суб’єктивного 

соціального благополуччя (ССБ). Йдеться про міру оптимальності соціального 

функціонування особи, що проявляється в її задоволеності зі свого соціального 

статусу, перспектив та актуального стану суспільства, до якого вона належить, 

міжособових зв’язків і особистісного статусу, задоволення її соціальних потреб. 

З огляду на це, актуальність розробки цієї проблеми пов’язана з тим, що: 

по-перше, психологічні концепції, які висвітлюють параметри оптимального 

функціонування особи (психологічне благополуччя, психологічне здоров’я, 

процвітання), роблять акцент на соціальну адаптацію, тоді як індивідуація, особливо 

в контексті реалізації аутентичної суб’єктності в соціальному бутті, залишається 

малодослідженою; 

по-друге, лінійні, векторні пояснення структури благополуччя особи і його 

чинників як окремих, дискретних предикторів, не дають змоги врахувати 

гетерогенність феноменів соціального буття, оскільки ССБ виникає в процесі 

взаємодії таких систем, як суспільство – група – особа, які самі є складними та 

рекурсивними; 

по-третє, у соціальній психології існує чимало емпіричних досліджень, 

спрямованих на з’ясування задоволеності особою окремими системами стосунків, 

але залишається недостатнім соціально-психологічний аналіз й узагальнення 

емпіричних даних про соціальне благополуччя як цілісне явище. 

Таким чином, наявна інформація про соціально-психологічні чинники і змістові 

індикатори ССБ є неповною. Дотепер залишаються нез’ясованими закономірності 

цілісного процесу переживання та реалізації благополуччя в соціальному аспекті. 
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Відтак проблема оптимального функціонування особи в соціальному бутті зумовила 

вибір теми дослідження «Психологія суб’єктивного соціального благополуччя». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася відповідно до тем наукових досліджень факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні 

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

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

(номер державної реєстрації 0116U0082624). Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 14 січня 2014 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та практичній апробації 

психологічної концепції набуття і переживання особою суб'єктивного соціального 

благополуччя. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

1) з’ясувати провідні теоретико-методологічні підходи та концепції 

суб’єктивного і соціального благополуччя; 

2) розробити інструментарій для вимірювання суб’єктивного соціального 

благополуччя та виконати його психометричну перевірку; 

3) розробити та обґрунтувати концепцію суб'єктивного соціального 

благополуччя на основі гетерархічного підходу; 

4) емпірично визначити зміст соціально-психологічної детермінації 

суб'єктивного соціального благополуччя; 

5) емпірично виявити соціально-психологічні особливості осіб із різним типом 

переживання суб'єктивного соціального благополуччя і його структурної 

організації; 

6) розробити, обґрунтувати та апробувати програму психологічного супроводу, 

спрямовану на оптимізацію переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя. 

Об'єктом дослідження є суб’єктивне соціальне благополуччя особи. 

Предметом є чинники і структура переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя особою в процесі соціальних взаємодій. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять фундаментальні 

положення та теоретичні принципи системного (Б. Г. Ананьєв, О. Є. Бочарова, 

В. О. Ганзен, Д. Гаспер, І. А. Доннікова, А. В. Карпов, Б. Ф. Ломов, 

С. Л. Рубінштейн), структурно-системного (А. М. Костін, Ю. Я. Голіков, 

Дж. Мінкенен, І. Пріллелтенскі, Б. Ф. Ломов), суб’єктного (К. О. Абульханова-

Славська, А. В. Брушлинський, С. Л. Рубінштейн, В. Е. Чудновський, З. І. Рябикіна), 

синергетичного (О. А. Арзамасцев, О. А. Донченко, Н. О. Зенкова, О. О. Колобов, 

У. Маккалок, Г. Ніколіс, О. Ю. Петухов, І. Пригожин, Є. А. Янковська) і 

психосоціального (І. В. Ващенко, Ж. П. Вірна, О. І. Власова, Н. Є. Завацька, 

А. Б. Коваленко, Е. Л. Носенко, Т. М. Титаренко, Ю. М. Швалб) підходів; 

психологічні теорії і положення про: ставлення (В. М. М’ясищев, Б. Ф. Ломов, 
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П. М. Шихирєв), соціальне пізнання (Г. М. Андреєва, Дж. Брунер, А. Тверскі, 

Д. Канеман, С. Тейлор, Дж. Браун, А. Вуд), міжособову взаємодію (Г. М. Андреєва, 

В. О. Васютинський, А. Л. Журавльов, Є. С. Кузьмін, В. М. Куніцина), соціальні 

потреби (Р. Баумейстер, Р. Валлеренд, Е. Десі, Л. Каллаган, Дж. Лавін, Д. Леман, 

М. Лірі, Х. Маркус, А. Маслоу, Дж. Ормел, А. Нієбойєр), сприймання часу 

(О. В. Мітіна, Т. О. Нестік, О. В. Полунін, А. Сирцова, Б. І. Цуканов), баланс 

(Р. Істерлін, Б. Хеді, А. Верінг, Р. Каммінс, Р. Додж, Ф. Х’юпперт, Н. Маркс, 

Дж. Міхаельсон, Дж. Віттерсо), самодетермінацію (А. Бандура, Е. Десі, Дж. Горді, 

Р. Раян, В. Хута, Д. О. Леонтьєв, В. І. Чирков), суб’єктивне благополуччя та щастя 

(М. Аргайл, А. Вотерман, Е. Динер, С. Любомирскі, К. Ріфф, М. Селігман, 

І. Ф. Аршава, Л. В. Куликов, Л. З. Левіт, Д. О. Леонтьєв, Е. Л. Носенко, 

П. П. Фесенко, Р. М. Шаміонов, К. Шелдон). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано такі методи: а) теоретичні – порівняння, класифікація, моделювання, 

систематизація – для обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження; 

б) емпіричні – опитування, анкетування, психологічне тестування, асоціативні 

методи; психодіагностичні методики: «Шкала соціального благополуччя» (К. Кіз), 

авторський «Опитувальник параметрів суб'єктивного соціального благополуччя», 

анкета European Social Survay (К. Васкуес, Дж. Віттерсо, Н. Маркс, Дж. Міхаельсон, 

Ф. Х’юпперт), анкета «Соціальне благополуччя» (Н. М. Мельникова) – для 

вимірювання суб'єктивного соціального благополуччя; Шкала задоволеності життям 

(Е. Динер, Д. О. Леонтьєв, Є. М. Осін), Шкала психологічного благополуччя 

(К. Ріфф, Л. В. Жуковська, Є. Г. Трошихіна), Шкала процвітання (Е. Динер), 

опитувальник «Перспектива мого життя» (Н. В. Тарабріна, Є. А. Міско), «Методика 

діагностики психологічної межі особистості» (Т. С. Леві), Опитувальник часової 

перспективи (Ф. Зімбардо, А. Сирцова, О. В. Мітіна), Опитувальник міжособових 

стосунків (В. Шутц, А. А. Рукавішніков), Опитувальник соціальних навичок 

(Д. Н. Хломов, С. А. Баклушинський, О. Ю. Казьмина), опитувальник «Адаптивні 

стратегії поведінки» (АСП–1) (Н. М. Мельникова), Шкала міжособової (соціальної) 

довіри (Дж. Роттер, С. Г. Достовалов), Тест рефлексивної комунікативності 

(І. В. Аношкін), Опитувальник цінностей Ш. Шварца (В. М. Карандашев), Тест 

атрибутивних стилів (Н. Л. Рудіна), Тест упевненості в собі (В. Г. Ромек), Методика 

діагностики соціально-психологічних настанов особи в мотиваційно-потребовій 

сфері (О. Ф. Потьомкіна) – для вивчення соціально-психологічних характеристик 

особистості; в) методи математико-статистичної обробки даних – кількісний 

опис (частотний, 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. Статистичний аналіз 

здійснювався за допомогою пакета статистичних програм SPSS 12, AMOS 18, SPSS 

Modeler 18. 

Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягають у тому, що: 

вперше: 
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– розроблено та обґрунтовано балансно-гетерархічну концепцію суб’єктивного 

соціального благополуччя, у якій ідеться про його гетерархічність (у процесі 

самовизначення суб’єкт задає спосіб структурування елементів) і такі 

властивості, як гетерогенність (компоненти є функціональними єдностями, 

що взаємодіють у межах цілого), рекурсивність (компоненти перебувають у 

системі взаємокоординації), недуалістичність (вибір з альтернатив, не 

протиставлюваних одна одній), нелінійність (імовірнісний характер 

функціонування), динамічність (здатність підтримувати постійні зміни), а 

також про його критерії, типи, функції та механізми; 

– доведено, що елементи психологічної структури суб'єктивного соціального 

благополуччя є функціональними єдностями, які взаємодіють у межах цілого 

– переживання суб'єктивного соціального благополуччя – та перебувають у 

системі динамічної взаємокоординації;  

– розроблено та валідизовано «Опитувальник параметрів суб'єктивного 

соціального благополуччя», що містить загальну шкалу рівня суб'єктивного 

соціального благополуччя, а також п’ять первинних шкал: соціальна 

дистантність, емоційне прийняття, соціальне схвалення, соціальна 

помітність та позитивні соціальні судження; 

– з’ясовано закономірності структурної організації суб'єктивного соціального 

благополуччя: воно має множинні джерела, що системно пов’язані; 

констатація (не)благополуччя в соціальній сфері впливає на компоненти 

суб'єктивного соціального благополуччя (уявлення про благополуччя, оцінку 

окремих стосунків, обрані моделі соціальної поведінки), зумовлюючи, своєю 

чергою, формування структури суб'єктивного соціального благополуччя; 

– виявлено параметри індивідуації / соціальності, оптимальний баланс між 

якими забезпечує переживання суб'єктивного соціального благополуччя, а 

саме між: ідіоцентричною і алоцентричною орієнтаціями; контролем над 

іншими і контролем з боку інших; готовністю змінювати себе і соціальне 

середовище; соціальною зв’язністю і особистісною автономією; довірою і 

недовірою; соціальним внеском і користуванням соціальною підтримкою; 

– встановлено та проаналізовано чотири типи 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); 

– обґрунтовано, що соціально-психологічні (трансценденційні цінності, 

алоцентризм, потреба в належності) та особистісні (впевненість у собі, 

компетентність, самоприйняття, рефлексивна контактність, оптимістичний 

атрибутивний стиль) чинники суб'єктивного соціального благополуччя є 

взаємозумовленими і становлять унікальну конфігурацію балансу для 

кожного типу його переживання; 

– визначено характеристики впливу соціально-демографічних чинників 

суб'єктивного соціального благополуччя: ортогонального (стать), 
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антагоністичного (наявність дітей) та синергетичного (сімейний статус і 

обсяг реальної соціальної мережі); 

– розроблено програму психологічного супроводу переживання суб'єктивного 

соціального благополуччя «Соціально-психологічний комфорт», що 

спирається на техніки позитивного мислення, позитивної взаємодії і 

забезпечує оптимізацію його переживання; 

поглиблено уявлення про: 

– суб'єктивне соціальне благополуччя як гетерархічну структуру, що дає змогу 

врахувати особливості саморегуляції особи при його переживанні; 

– критерії суб'єктивного соціального благополуччя – переживання особою 

соціальної залученості, соціального схвалення, соціальної підтримки; 

удосконалено: засади застосування системного підходу в методичному 

психологічному забезпеченні оптимізації переживання суб'єктивного 

соціального благополуччя. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості їх 

використання, по-перше, для змістового наповнення програм психологічного 

супроводу з оптимізації переживання суб'єктивного соціального благополуччя і 

створення соціально сприятливої ситуації в колективах різного типу; по-друге, для 

діагностики соціальної адаптації особи до нових умов у практиці організацій, що 

займаються просвітою та наданням соціально-психологічної підтримки (освітні 

заклади, центри психологічного консультування, соціально-психологічні служби та 

органи соціального захисту), а також для проведення його моніторингу у населення. 

Теоретичні та емпіричні положення дисертації можуть бути використані 

викладачами вищих навчальних закладів при викладанні навчальних дисциплін 

«Соціальна психологія», «Психогігієна», «Психологія мотивації», «Психологія 

спілкування», «Психологія соціального пізнання», «Соціально-психологічний 

тренінг». 

Результати дослідження впроваджено в дослідницьку практику Клайпедського 

університету (протокол № 46НU-Ps-2-13 від 13.09.2016 р.), лабораторії 

маркетингових досліджень ТОВ «Проінсайт Лаб» (довідка № 30/11/16-01 від 

30.11.2016 р.), елементи програми – у корекційну роботу з клієнтами 

Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(довідка № 27 від 23.01.2017 р.), а також у навчальний процес Чернігівського 

національного педагогічного університету (довідка № 22 від 01.07.2016 р.), 

Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 4343-Н від 

26.09.2016 р.); Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка № 1/2319 від 17.11.2016 р.); Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (довідка № 03-29/02/3481 від 23.11.2016 р.), 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 0202-1137 

від 02.12.2016 р.), Херсонського національного університету (довідка  № 07-28/2414 

від 12.12.2016 р.), Національного університету «Острозька академія» (довідка № 031 

від 30.01.2017 р.). 

Надійність і обґрунтованість отриманих результатів дослідження 

забезпечено різнобічним теоретичним аналізом проблеми, використанням 
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методології системного та діяльнісного підходів, застосуванням коректного 

комплексу методів, використанням сучасних методів математичної статистики, 

достатнім обсягом емпіричного матеріалу. 

Особистий внесок здобувача. У науковій роботі «Соціальне благополуччя: 

між сім'єю і суспільством, або tabula rasa української громади», написаній у 

співавторстві з Т. І. Силою, автору дисертації належить аналіз літературних джерел, 

обробка емпіричного матеріалу та оформлення тексту статті, що становить 50% її 

змісту. Ідеї співавтора у дисертації не використовуються. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри 

соціальної психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також на міжнародних наукових конференціях: ХХІ заочній науково-

практичній конференції «Наукова дискусія: Питання педагогіки і психології» 

(Москва, 2013), науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми 

розвитку соціальних наук» (Кєльце, Польща, 2016), науково-практичній конференції 

«Реалії та перспективи розвитку суспільства: соціальні, психологічні і політичні 

аспекти» (Сладковічево, Словаччина, 2016), науково-практичній конференції 

«Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього» 

(Одеса, 2013), ІХ науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в 

умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2014), ІV 

науково-практичній конференції «Соціалізація і ресоціалізація в умовах сучасного 

суспільства» (Київ, 2014), науково-практичній конференції «Психологія 

переживання кризових подій» (Ніжин, 2014), науково-практичній конференції 

«Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних 

наук» (Київ, 2015), ІІ науково-практичній конференції «Соціальні, психологічні та 

політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016), ХІ науково-практичній 

конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та 

прикладні проблеми» (Київ, 2016), VІ науково-практичній конференції 

«Психологічні проблеми майбутнього в контексті різних соціокультурних вимірів» 

(Ніжин, 2016), ІІ науково-практичній конференції «Військова психологія у вимірах 

війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2017), І Міжнародному 

науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми психології на європейському 

просторі» (Кам’янець-Подільський, 2016), VІІ Харківських міжнародних 

психологічних читаннях «Актуальні проблеми теорії та практики психологічні 

допомоги» (Харків, 2015); всеукраїнських конференціях: VІ науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні особливості 

професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності» 

(Мелітополь, 2014), науковій конференції «V Сіверянські соціально-психологічні 

читання» (Чернігів, 2014), науково-практичній конференції «Проблеми девіантної 

поведінки: історія, теорія, практика» (Ужгород, 2015), науковій конференції «VІ 

Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2015), Всеукраїнській (з 

міжнародною участю) науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (Херсон, 
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2015), ІІ науково-практичній інтернет-конференції (з міжнародною участю) 

«Особистісне зростання: теорія і практика» (Житомир, 2016). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 36 публікаціях, серед яких 1 

монографія, 20 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України (3 з яких входять до міжнародних наукометричних баз 

даних), 4 статті у фахових зарубіжних виданнях; 11 тез доповідей на наукових 

форумах. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Список використаних джерел 

містить 624 найменування, із них 373 – іноземною мовою. Загальний обсяг роботи 

становить 556 сторінок. Основний зміст викладено на 380 сторінках. Робота містить 

50 таблиць (на 20,5 сторінках) і 41 рисунок (на 19,5 сторінках) та 20 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено об'єкт і предмет, 

сформульовано мету і завдання, висвітлено наукову новизну, теоретичну і 

практичну значущість, використані методи, наведено дані про апробацію та 

впровадження результатів, публікації та структуру дослідження. 

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. 

Вивчаючи ступінь і рівень задоволеності людей своїми соціальними 

контактами, становищем, забезпеченістю та перспективами в суспільстві, 

використовують чимало понять, зокрема соціальне благополуччя (Н. А. Батурін, 

С. А. Башкатов, Н. В. Гафарова, І. В. Мерзлякова, Л. В. Рахліна, В. А. Хащенко та 

ін.), соціально-психологічне благополуччя (А. В. Добрих, К. В. Заболотських, 

В. А. Хащенко, О. В. Штуца), соціально-психологічне суб’єктивне благополуччя 

(Б. А. Классов, Р. М. Шаміонов), соціально-психологічні параметри якості життя 

(В. І. Кулайкін), психологічний комфорт людини в суспільстві (О. А. Донченко), 

життєвий комфорт (О. І. Бурова, Л. В. Сохань), соціальний комфорт (Ю. В. Мосаєв, 

В. Піддубний), суб'єктивне благополуччя в межах стосунків (Дж. Гор, С. Кросс, 

М. Морріс), соціальне самопочуття (Н. Л. Баталова, Л. А. Беляєва, Є. І. Головаха, 

М. Я. Єлейко, Я. Н. Крупець, О. В. Лясковська, Л. І. Михайлова, Н. В. Паніна, 

Н. Г. Симонович, В. М.Чугуєнко та ін.), суб'єктивне соціальне благополуччя 

(Л. В. Куликов, Ю. А. Петровська).  

У соціології здебільшого використовують поняття соціального самопочуття, 

підкреслюючи його різноплановість за змістом включених емоцій (як позитивних, 

так і негативних), або соціального комфорту як узагальненого переживання, яке 

важко операціоналізувати. Провідним є процесуальний підхід: ССБ є відображенням 

процесів, що відбуваються в спільноті (соціальних, економічних, політичних). У 

психології вивчають позитивне функціонування особи переважно в межах двох 

концепцій – психологічного благополуччя, де акцент робиться на життєвому 
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потенціалі особи (П. Адельманн, Ю. В. Бессонова, Ю. Б. Дубовик, Н. В. Каргіна, 

Л. Магдол, Е. Л. Носенко, К. Ріфф, П. П. Фесенко, О. С. Ширяєва, 

Л. М. Яворовська), і суб'єктивного благополуччя, де провідним вважається 

афективний компонент (І. Ф. Аршава, Е. Динер, О. В. Камінська, А. В. Курова, 

Р. Лукас, М. Оіші, Р. Рутледж, І. І. Семків, Е. Су, Дж. Хеллівелл, Р. М. Шаміонов). В 

обох підходах соціальний аспект розглядають як зовнішній. 

Більшість досліджень соціального благополуччя можна поділити на дві групи: у 

першій йдеться про соціальні індикатори благополуччя суспільства як системи, у 

другій – про особливості індивідуальних переживань, пов’язаних із безпосередньою 

соціальною взаємодією. При цьому психологічні і соціологічні трактування є слабко 

диференційованими.  

ССБ розглядають як: а) складову загального суб'єктивного благополуччя 

(С. Валлеллі, С. Еванс, Л. Калаган, Л. В. Куликов); окрему структуру (серед яких 

психологічне, соціальне та емоційне благополуччя) більш загального чинника – 

суб'єктивного благополуччя (М. Галахер, С. Лопес, М. Мюллер, К. Прічер); 

б) аспекти індивідуального благополуччя, що мають соціальну основу (Т. Рат, 

Дж. Хартер); в) необхідний ресурс індивідуального благополуччя і систему 

соціальних чинників, що впливають на загальний концепт суб'єктивного 

благополуччя (О. Є. Бочарова, Е. Динер, Г.М. Зараковський, Ш. Коген, Р. Патнем, 

М. Селігман, Дж. Хеллівелл); г) індикатор суб’єктивної якості життя (Д. Банністер, 

А. Боулінг, З. Габрієль, О. Еванс, М. Раплі); д) проміжний рівень між 

індивідуальним і соцієтальним благополуччям (Х. Іцхакі, Л. Занбар, Д. Леві, Е. В Нг, 

Дж. Нельсон, І. Пріллелтенські, А. Фішер, С. Шварц); є) суму аспектів незалежного 

індивідуального благополуччя (соцієтальне благополуччя) (Н. Л. Баталова, Р. Бісвас-

Динер, Е. Динер, М. Селігман, С. Сколлон). 

У соціальній психології ССБ визначають: а) з позиції суб’єкта – як рефлексію й 

оцінку окремим суб’єктом свого соціального буття (Н. А. Батурін, С. А. Башкатов, 

Ю. В. Бессонова, Н. В. Гафарова, Л. Скілтон, А. В. Хащенко), або як сукупність 

оцінок групою головних аспектів своєї життєдіяльності, зумовлених соціальною 

реальністю (Дж. Ейлес, І. Пріллелтенські, А. Фішер); б) з позиції джерела 

благополуччя: гедоністичного – як систему суб’єктивних відчуттів, що свідчать про 

психологічний комфорт (Н. А. Батурін, С. А. Башкатов, Ю. В. Бессонова, 

Н. В. Гафарова, М. В. Захаров, Л. В. Куликов, Дж. Ларсон, Л. Скілтон, 

А. В. Хащенко); або евдемонічного – як процес досягнення гармонії стосунків у 

соціально позитивному контексті (Дж. Геді, М. Джошанлу, А. Фішер). 

З’ясовано, що ССБ формується під впливом чинників життєдіяльності та є 

проявом ставлення особи до неї. Дослідники вивчають процеси зумовлення 

суб'єктивного благополуччя (об’єктивних умов соціального буття) та його соціальної 

складової. Найчастіше досліджують об’єктивні (вік, стать, стан здоров’я, рівень 

освіти, наявність роботи, рівень добробуту, релігійність, тривалість проживання на 

одному місці) і суб’єктивні (нейротизм, самоефективність, активність, соціальний 

інтелект, екстраверсію, орієнтацію на тривалі стосунки тощо) чинники переживання 

благополуччя. Усі вони можуть як зумовлювати вплив на окремі елементи ССБ, так і 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10 

 

 

 

мати синергетичний ефект. Їхню роль у загальному переживанні ССБ опосередковано 

складними регулятивними процесами. 

Традиційне виокремлення у змісті ССБ когнітивних (соціальні очікування, 

ціннісні орієнтації, соціальна рефлексія, соціальна пам'ять), конативних (соціальна 

комунікація і взаємодія) та афективних (провідні почуття й настрої, пов’язані з 

оцінкою соціальних стосунків) компонентів ґрунтується на одновимірній структурі, 

яка не враховує специфіки їх співвідношення. Зведення соціального благополуччя 

до такого типу моделей (переживання задоволення соціальних потреб, наявного 

соціального капіталу, відчуття соціальної зв’язності/належності, позитивного афекту 

з приводу взаємин) не дає можливості пояснити складну багатовимірну систему 

сприймання особою свого соціального функціонування. Саме тому у наступному 

розділі з’ясовано змістові характеристики ССБ і особливості їх організації. 

У другому розділі «Балансно-гетерархічна концепція суб'єктивного 

соціального благополуччя» представлено та емпірично обґрунтовано концепцію 

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

інтегральне, цілісне психологічне явище, що має гетерархічну структуру та утворює 

багатовимірну, багаторівневу і динамічну систему суб’єктивних взаємопов’язаних 

вимірів. Компоненти ССБ (соціальні потреби, імпліцитна концепція благополуччя, 

афективні переживання, пов’язані із соціальним буттям, готовність до 

активної / пасивної позитивної / негативної взаємодії із соціальними суб’єктами) 

перебувають у процесі взаємокоординації: окремі елементи системи можуть 

змінюватися під впливом інших її елементів. Спосіб структурування елементів ССБ 

задається самою особою в процесі самовизначення: суб’єкт встановлює сенс того, 

чим він керується у своєму соціальному функціонуванні, аби забезпечити 

психологічну готовність діяти у певний спосіб на основі вибору через усвідомлення 

й порівняння можливих альтернатив. 

Діапазон стосунків, які стають предметом рефлексії для особи (конкретна 

ситуація взаємодії, ментальна реконструкція минулого досвіду, уявлення про бажане 

майбутнє, стосунки з конкретною особою, членство в групах різного рівня, соціальні 

явища загалом), є варіативним. Вибірковість зумовлена як індивідуальною 

чутливістю до певних соціальних стимулів, так і особливостями соціальної 

перцепції особистості.  

ССБ як гетерархічній системі властиві гетерогенність (зумовлена 

рекурсивністю, недуалістичністю і нелінійністю) та динамічність. ССБ має 

структуру в єдності його підсистем – когнітивної та афективної, які утворюють його 

як цілісне явище свідомості. Такі підсистеми внутрішньо різнорідні, мають 

особливості функціонування, що зумовлюють різну швидкість їхніх змін, 

взаємодіють у межах цілого – переживання ССБ. 

Недуалістичність проявляється в багатоваріантності альтернатив, які не 

виключають одна одну, і забезпечує можливість існування функціонально різних 

рівнів у межах єдиної системи без протиставлення один одному. Такі параметри 

соціальної поведінки, як зв’язність / автономія, ідіоцентризм / алоцентризм, довіра / 

недовіра до інших не завжди мають дихотомічний характер. 
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Рекурсивність як взаємне зумовлення різних вимірів ССБ забезпечує 

альтернативність зв’язків між його компонентами. Структура благополуччя в 

ситуації незадоволення соціальних потреб може змінюватися, і, таким чином, 

варіюються критерії досягнення благополуччя не тільки в різних осіб, а й в однієї 

особи в різних соціальних умовах. 

 Нелінійність проявляється в спонтанному порушенні симетрії когнітивно-

афективних зв’язків у пізнанні соціальних об’єктів і процесі переживання 

соціального благополуччя, яке породжене буттєвою невизначеністю. Соціальний 

обмін не передбачає симетрії. Позитивні подразники можуть стати звичними 

стимулами і не викликати очікуваної реакції, як, наприклад, у тривалих сімейних 

стосунках, а незначні реакції з боку незнайомих людей можуть викликати бурхливі 

переживання. Деякі соціальні ситуації залишаються нейтральними або ігноруються 

особою, і навпаки, окремі контакти можуть мати велику суб’єктивну значущість і 

суттєво позначатися на відчутті ССБ.  

Динамічність ССБ забезпечує здатність системи підтримувати постійні зміни в 

різних масштабах – як в окремих її частинах, так і в цілому. Благополуччя не може 

бути досягнуте як кінцевий стабільний стан, оскільки співвідношення між 

життєвими обставинами, потребами і ресурсами особи (особистісний потенціал, 

життєвий досвід, соціальні навички для досягнення бажаного стану) постійно 

коливається, змінюючи стан балансу. Дії суб’єкта спрямовуються на 

досягнення / відновлення благополуччя через його активність у виборі й побудові 

сприятливих соціальних стосунків. Благополуччя має певний континуум, де людина 

фіксує своє положення як динамічний локус. Баланс досягається на короткий 

проміжок часу. По-перше, задоволення від соціального функціонування залежить 

від його індивідуальної інтерпретації; по-друге, складові ССБ мають різнорідну 

динаміку: одні з них, наприклад імпліцитна концепція благополуччя, змінюються 

повільніше, інші, зокрема афективні переживання, – швидше. 

Досягнення ССБ проявляється в динаміці актуалізації суб’єктності, коли особа 

визначає / переживає благополуччя як таке та обирає той спосіб існування, що 

максимально відповідає її особистості. Ключовою умовою переживання ССБ є 

віднаходження особою балансу між соціальним функціонуванням (пристосуванням) 

та індивідуацією (становленням індивідуальності). Їхній баланс як оптимальне 

співвідношення для конкретної особистості визначає сам суб’єкт у процесі 

самовизначення. Ознакою оптимального балансу є відчуття задоволення від 

соціального функціонування і сприймання власного соціального буття як 

гармонійного. Критерії самовизначення змінюються протягом життя особи під 

впливом життєвого досвіду, переживання кризових і значущих подій, членства в 

різних групах, потрапляння в нові соціальні умови. 

ССБ є результатом самовизначення особистості, під час якого віднайдено 

баланс між: 

- ідіоцентричною (власне благополуччя: «мені всі винні, повинні робити те, що 

я хочу», орієнтація на особистий успіх, цінності влади і досягнень) та 

алоцентричною (благополуччя інших: «я всім винен, я повинен робити те, що хочуть 

інші», цінності доброти та універсалізму) орієнтаціями; 
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Рис. 1. Балансно-гетерархічна модель суб'єктивного соціального благополуччя 
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- контролем над іншими людьми (прагнення нав’язати власні рішення групі, 

відповідальність, пов’язана з роллю лідера, уникання контролю з боку інших членів 

групи) і контролем з боку інших (уникання відповідальності за групу, потреба в 

соціальному схваленні своїх рішень); 

- готовністю змінювати себе (перебудова соціальної поведінки, емоційна 

саморегуляція) і зовнішнє соціальне середовище (початок і припинення контакту, 

вибір об’єктів для спілкування, утворення нових груп, вплив на оточення); 

- соціальною зв’язністю (почуття єдності з оточуючими людьми і групами, 

прагнення мати зв’язки зі значущими особами, вплив спільноти на поведінку) та 

особистісною автономією (вибір і детермінація власної поведінки незалежно від 

впливу зовнішнього оточення); 

- соціальним внеском (діяльність на користь інших людей, груп та організацій, 

власна цінність для спільноти) і користуванням соціальною підтримкою (надання 

спільнотою необхідних засобів для задоволення потреб індивіда); 

- в уявленнях про доброзичливість соціального середовища (ступінь 

позитивності соціальної картини світу), базовому ставленні до світу (довіра – 

недовіра) (рис. 1). 

Для емпіричної верифікації структури запропонованої моделі проведено 

дослідження з метою з’ясування найбільш суттєвих індикаторів ССБ. У ньому взяло 

участь 686 осіб, з них: 238 чоловіків та 448 жінок (середній вік – 25,7 років), що 

представляли різні соціальні групи (студенти, пенсіонери, працівники освіти, 

культури та медицини м. Чернігова). Було відібрано 120 тверджень, які описували 

критерії ССБ, виокремлені в ході теоретичного аналізу (ставлення людини до 

соціальних умов життя – сім’ї, друзів, сусідів, незнайомих людей, суспільних 

інститутів, суспільства загалом). 

Структурну валідність перевірено за допомогою експлораторного факторного 

аналізу. В результаті виділилася п’ятифакторна модель з узагальнюючим фактором. 

Усі фактори помірно корелюють між собою, оскільки вони вимірюють цілісне, хоча 

й багатовимірне, психологічне явище. У ході конфірматорного факторного аналізу, 

за допомогою якого перевірялася емпірична придатність моделі, зіставлялися 

чотири її варіанти: однофакторна (лінійна) – передбачає структурування всіх 

предикторів у загальний фактор; двофакторна – описує ССБ як двокомпонентний 

утвір; п’ятифакторна – відображає багатовимірність ССБ та показує наявність п’яти 

взаємопов’язаних його компонентів; п’ятифакторна з одним загальним фактором, 

яку покладено в основу методики, – передбачає виокремлення загального фактору 

(загального показника ССБ), що утворений п’ятьма факторами нижчого рівня 

(табл. 1). 

За результатами конфірматорного факторного аналізу виокремлено 36 

тверджень, що об’єднано в 5 шкал: 1) «соціальна помітність» – оцінка соціальної 

значущості особи, містить такі параметри, як соціальний вплив, соціальний внесок, 

успішність; 2) «соціальна дистантність» – переживання особою відчуженості від 

соціальних стосунків різного рівня, містить такі параметри – соціальну 

відмежованість і соціальний фаталізм; як головне джерело стресу розглядається 

неможливість змінити своє соціальне становище через брак ресурсів впливу; 
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3) «емоційне прийняття» – задоволеність стосунками і наявність підтримки та 

визнання близькими людьми; 4) «соціальне схвалення» – результати соціального 

порівняння, коли успіхи інших і реакція на власні досягнення правлять за 

своєрідний еталон, за яким звіряється ефективність соціального функціонування. Ця 

шкала містить такі параметри як інструментальне та афективне схвалення; 

5) «соціальні переконання» – віра в людей, у їхню доброту й чесність, довіру до них; 

вони є умовою, чинником і критерієм соціального благополуччя водночас. 

 

Таблиця 1 

Індекси придатності структурних моделей ССБ  

(за результатами конфірматорного факторного аналізу; N=686) 
 

Структурна 

модель 

Індекси придатності 

χ
2
 df χ

2
/df RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE GFI СFI 

Однофакторна 3651,12 594 6,147 0,087 0,084 0,089 0,00 0,688 0,616 

Двофакторна 1477,20 588 2,512 0,047 0,044 0,050 0,951 0,888 0,888 

П’ятифакторна 

з одним 

загальним 

1136,75 569 1,998 0,038 0,035 0,041 1,0 0,913 0,929 

П’ятифакторна 1124,25 567 1,983 0,038 0,035 0,041 1,0 0,915 0,930 

 

Психометричну перевірку здійснено за такими критеріями: аналіз пунктів 

опитувальника за допомогою коефіцієнта дискримінативності (0,409…0,672), оцінка 

надійності за допомогою α-Кронбаха (0,785…0,830) та розщеплення (0,726…0,808). 

Критеріальна валідність опитувальника (вибірка 173 особи: 94 чоловіка та 79 

жінок, середній вік – 32 роки) перевірялася за допомогою методик: Шкала 

задоволеності життям А. В. Хащенко, «Шкала базових переконань» Р. Янов-

Бульман, Методика дослідження психологічного благополуччя К. Ріфф, 

Опитувальник афіліації А. Мехрабіана. Найвищі показники кореляцій загальної 

шкали ССБ встановлено з: шкалою «Позитивні стосунки з іншими» – 0,593, 

загальною задоволеністю життям – 0,503, рівнем афіліації – 0,496, задоволеністю 

стосунками з друзями – 0,464, шкалами «Доброта людей» – 0,492 і «Везіння» – 0,587 

(усі на рівні p≤0,01). Ознакою неблагополуччя стала соціальна дистантність, яка 

негативно корелює з рівнем афіліації (–0,581, p≤0,01), позитивністю стосунків (–

0,604, p≤0,01) і задоволеністю життям в цілому (–0,503, p≤0,01). Соціальне 

схвалення пов’язане з повагою з боку оточення (0,445, p≤0,01). Соціальна помітність 

корелює із задоволеністю своїм становищем у суспільстві (0,468, p≤0,01) та 

позитивною оцінкою стосунків (0,501, p≤0,01). Позитивні соціальні судження 

очікувано корелювали зі шкалою «Доброта людей» (0,625, p≤0,01). 

На основі описаних результатів емпіричного дослідження структури ССБ 

концепцію доповнено положенням про її нелінійність. Для доведення гетерархічної 

організації ССБ авторський «Опитувальник параметрів ССБ» запропоновано 436 

особам: 250 жінкам та 186 чоловікам (середній вік – 33,85 років) з різною 

професійною зайнятістю (психологи, працівники освіти і медицини, інженери, 

бухгалтери, держслужбовці тощо). Загальна вибірка за методом контрастних груп 
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була розподілена на п’ять кількісно вирівняних груп респондентів – «низький», 

«нижче від середнього», «середній», «вище від середнього» та «високий» рівні ССБ. 

З’ясовувалися особливості зв’язків між компонентами ССБ на різних його рівнях.  

Виявлено нелінійний складний характер між інтегрованістю структури і рівнем 

ССБ. Лінійні зв’язки за допомогою регресійного аналізу були зафіксовані тільки у 

респондентів з найвищим і найнижчим рівнем ССБ, що є свідченням вищої міри 

унікальності кожної змінної. В них структура ССБ має найбільш диференційований 

характер. Найвищий ступінь інтегрованості притаманний особам з високим рівнем 

та нижчим від середнього. Дезінтеграція, брак зв’язків між компонентами виявлено 

в осіб із середнім рівнем ССБ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Інтегрований внесок окремих компонентів у загальний індекс ССБ 

залежно від його рівня (%) 

 

Для здійснення нелінійного аналізу побудовано нейронні моделі для кожного 

рівня ССБ, які дають можливість врахувати сукупний вплив декількох змінних на 

кінцевий результат при нелінійних зв’язках даних. Структура ССБ на різних рівнях 

має відмінну складність, про що свідчить різна кількість нейронів: по два – в групах 

з високим рівнем ССБ та рівнем нижче від середнього і по три – в усіх інших. Чим 

більшою є кількість нейронів, тим складнішою – нелінійна залежність між 

змінними. Внутрішня структура ССБ на вищому від середній, середньому та 

низькому рівнях має більшу неузгодженість. Така особливість породжена 

нестабільністю структури, нечіткістю усвідомлення когнітивних складових 

соціального благополуччя і динамічністю афективних. Це явище може призвести як 

до нестійкості переживання благополуччя (в часі й системах відносин), так і до 

досягнення його за допомогою задоволення різних соціальних потреб (варіативності 
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поведінки й афекту). Низька організованість структури ССБ може відображати 

слабкий вплив соціального благополуччя на регуляцію життєдіяльності особи. 

Непрямим доказом цього є відсутність детермінації суб'єктивного благополуччя 

оцінкою соціального функціонування в осіб із середнім рівнем ССБ. Соціальна 

ситуація при низькому рівні ССБ розглядається як така, що не відповідає 

очікуванням суб’єкта, подібна оцінка провокує соціальну рефлексію. Особа аналізує 

власні життєві прагнення, соціальну поведінку і шукає засоби задоволення 

соціальних потреб. Тому в «неблагополучних» осіб, порівняно з особами з середнім 

рівнем, когнітивна структура ССБ є більш диференційованою. 

Для осіб з високим рівнем благополуччя провідне значення має соціальна 

помітність (w=0,312). Респондентам важливо задовольняти прагнення бути в центрі 

соціальної уваги, справляти вплив на інших людей у процесі досягнення своїх цілей. 

Вони зорієнтовані на соціальні стандарти успіху, акцентують важливість діяльності 

і власної особи загалом. Для всіх інших респондентів не менш важливим є 

підтримування комфортної соціальної дистанції, особливо для осіб з вищим від 

середнього рівня ССБ (з різними показниками соціальна дистантність входить в усі 

три нейрони). Образи благополуччя в групах з середнім рівнем ССБ та вищим від 

середнього є подібними, за виключенням гальмівного впливу соціальних переконань 

(w=–0,195) в останній групі. Зміст переконань є чинником зниження загального 

переживання ССБ. Показники соціальної дистантності мають в різних нейронах як 

позитивне, так і негативне значення. Такий факт підтверджує балансну природу 

цього параметру: високі показники відображають переживання соціальної 

відмежованості, низькі – можуть бути свідченням високої соціальної залежності. 

Відповідно, кожна особа має віднайти ту міру соціальної зв’язності, яка забезпечує 

переживання нею соціального комфорту. 

На низьких рівнях ССБ отримані від’ємні показники вагових коефіцієнтів 

нейронів. Це свідчить про їхній гальмівний вплив. Отже, особам з низьким рівнем 

ССБ притаманна дефіцитарна орієнтація соціальних потреб: особливо соціальної 

помітності (w=–0,222) та дистантності (w=–0,241). З одного боку, вони відчувають 

себе нереалізованими в публічному плані і відмежованими від соціальних відносин. 

З другого, значущу роль відіграють гарні стосунки з близькими (w=0,211). Оскільки 

задоволеність стосунками з різними соціальними об’єктами в цій групі доволі 

низька, респонденти переживають фрустрованість із приводу емоційного прийняття 

в «колі турботи» (С. Кобб). Вони мають актуалізовану незадоволену потребу в 

підтримці й визнанні з боку близьких осіб. 

Не виявлено систематичного пріоритету жодного компонента ССБ у впливі на 

його загальний показник. На основі виявлених залежностей дійшли висновку, що 

ССБ є інтегральним утвором, якому притаманна динамічна змінність, що виникає в 

результаті комплексу різнорідних характеристик соціально-психологічного стану 

особи, та виражається в психологічному переживанні задоволеності соціальним 

функціонуванням. Варіативність соціального благополуччя зумовлена різними 

соціальними потребами для кожної особи. Тому в психологічній структурі ССБ 

неможливо побудувати вертикальну ієрархію, натомість більш правомірним буде 

принцип системної множинності її організації. 
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Критерії благополуччя для кожної людини є гнучкими, оскільки залежать від 

того, якого сенсу надає їм особистість в процесі взаємодії із соціальним 

середовищем, і які культурні стандарти вона засвоїла. ССБ є результатом пізнання 

соціальної реальності особистістю (сприймання стосунків, групового членства, 

соціального статусу). Особливості змісту ССБ різних осіб вимагають визначення 

його типів переживання, що стало завданням наступного розділу. 

У третьому розділі «Типи переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя як пошуку суб’єктивного балансу» охарактеризовано чотири типи 

переживання ССБ – 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) (рис. 3). 

 
Задоволення соціальних потреб високе 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє джерело соціального блага  Внутрішнє 

 

спрямованість на задоволення соціальних потреб 

   Соціальна      Індивідуальна 

 

 

 

 

 

 

Задоволення соціальних потреб низьке 

 

Рис. 3. Суб’єктивний простір типів ССБ 

 

Відповідність між теоретичним і емпіричним розподілом респондентів (436 

осіб, з них 250 жінок і 186 чоловіків, середній вік – 33,85 років) перевірялася за 

допомогою процедури дискримінантного аналізу і становила 88,53%. Максимальна 

відповідність емпіричних даних теоретичній типології спостерігалася в групах із 

найвищим (зарадний тип – 91,52%) та найнижчим (безпорадний тип – 97,26%) 

рівнями ССБ. У групах із середнім рівнем ССБ точність віднесення респондентів 

була нижчою, однак статистично прийнятною: 84,21% – у незалежного і 83,33% – у 

дбайливого типів. 

Відповідність соціального благополуччя і стратегій соціальної поведінки є 

відносною: в групі зарадного типу є особи (0,8%) з низьким рівнем благополуччя, 

1,4% респондентів безпорадного типу має показники соціального благополуччя 

вищі від середнього. У групах різних типів виявлено різні соціальні потреби, що 
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відіграють провідну роль у набутті ССБ. Провідні параметри самовизначення для 

різних типів наведені в табл. 2. 

Зарадний тип частіше трапляється серед молоді. Рівно представлені як 

чоловіки, так і жінки. Рівень переживання ССБ є найвищим (за всіма параметрами). 

Провідною потребою є соціальна помітність (R
2
=0,673, β=0,443). Його представники 

зорієнтовані на соціальні стандарти успіху, здебільшого статусно-економічного 

характеру. Їм притаманна найвища задоволеність стосунками: від 4,32 балів з 

батьками (за 5-бальною шкалою) до 3,78 – з шлюбним партнером. Представники 

цього типу відчувають потребу в соціальній належності до якомога більшої 

кількості соціальних груп (потреба у включеності – 5,28 балів при нормі 2…7), 

причому можуть мати виражене прагнення до автономії (5,87 стенів). Такий факт 

підтверджує припущення, що ССБ має недуалістичну природу, а зв’язність і 

автономія не є полюсами одного континууму. 

 

Таблиця 2 

Параметри самовизначення представників різних типів переживання 

суб'єктивного соціального благополуччя* 
 

Параметри 
Тип 

Зарадний Дбайливий Незалежний Безпорадний 

Рівень суб'єктивного соціального 

благополуччя (стени) 

135,52↑ 

8 

126,66 

7 

113,30 

6 

89,26↓ 

4 

Соціальна зв’язність 5,28↑ 5,72↑ 3,79↓ 4,01↓ 

Автономія 5,87↑ 3,70↓ 4,90 3,46↓ 

Контроль над іншими людьми 7,13↑ 6,08 3,74↓ 6,01 

Контроль з боку інших 2,67↓ 5,58↑ 2,95↓ 4,64 

Цінності самопіднесення 2,312↑ 1,473 1,327 1,627 

Цінності самотрансценденції 2,270↑ 2,030 2,120 1,864↓ 

Активна зміна себе 11,71 11,33 11,85 6,76↓ 

Активна зміна середовища 11,46↑ 7,74 6,77 4,88 

Соціальний внесок 25,38 19,44↓ 22,14 19,12↓ 

Соціальна підтримка 3,76↑ 3,67 3,49↓ 3,49↓ 

Рівень міжособистісної довіри 61,20 64,03 63,40 63,85 

Оптимізм –0,18↑ –3,59 –5,12 –4,27 

Загальний обсяг соціальної мережі 2,47 2,53 2,30 1,69↓ 

* результати в таблиці надані у порівнянні груп між собою, р≤0,01 

 

Явно вираженими є лідерські здібності та розвинені соціальні навички (3,53 … 

3,99 при нормі 3,10…3,85). Легко управляють оточенням заради досягнення власних 

цілей. Прагнення до контролю над подіями та оточенням може набувати 

нав’язливих форм (контроль – 7,13 стенів). Активно вибудовують соціально-

психологічний простір, що проявляється як у соціальній мобільності (легко 

розривають контакти, які не задовольняють соціальних потреб – 6,22 з 9 балів), так і 

в активних перетворювальних стратегіях (5,13 з 9). Позитивно сприймають світ 

(збалансоване бачення успіху і невдач: –0,18), не бачать перешкод на своєму шляху, 

упевнені в собі (26,61 бал при середньому 23,6). Можуть бути самовпевненими: 
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фаталістично переконані у власній перемозі та досягненні успіху (3,65 балів з 5). 

Провідні ціннісні пріоритети – самостійність і власні досягнення. 

Зарадному типу притаманна низька мотивація розуміння інших людей. Його 

представники можуть бути непоступливими й авторитарними. Вони налаштовані на 

демонстрацію власної позиції. Як правило, не визнають своїх помилок, не схильні 

до аналізу і рефлексії. Отже, маючи найвищі показники ССБ, вони можуть 

знижувати його переживання в інших людей. Типова стратегія соціального впливу – 

примус (владні можливості). 

Дбайливий тип рівно представлений як серед жінок, так і серед чоловіків. 

Провідна соціальна потреба полягає в соціальному схваленні (R
2
=0,526, β=0,244). 

Рівень ССБ середній (36,5%) та вищий від середнього (38,5%). Задоволеність 

стосунками досить висока (від 4,19 до 3,59 балів за 5-бальною шкалою), власну 

соціальну ситуацію сприймають найбільш позитивно з-поміж усіх представлених 

типів (4,76 балів з 7). 

Переважає стратегія уникання невдач (13,24), ніж прагнення до успіху (9,62). 

Відповідальність за невдачі приписують собі (5,21 балів з 8), а за успіхи – оточенню 

(відповідно 3,29). Схильні до соціальної рефлексії (31,2 балів – вище середнього). 

Зорієнтовані на майбутнє (3,57 балів з 5), саме тому схильні відкладати сьогоднішнє 

задоволення заради завтрашнього успіху. 

Намагаються встановлювати довірчі стосунки з максимальною кількістю осіб, 

із якими вступають у соціальну взаємодію. Притаманний високий рівень емпатії 

(3,75 балів з 5) та навичок підтримуючої взаємодії (3,67). Мають найбільший, 

порівняно з іншими типами, обсяг реальної соціальної мережі, особливо друзів і 

приятелів (2,53 особи). У дбайливого типу виражена потреба в соціальній 

належності (афіліація – 4,96 при нормі 2…7 балів), йому притаманний вищий рівень 

міжособової довіри (64,03). Виражена алоцентрична спрямованість: провідні 

цінності – доброта та універсалізм. 

Представникам цього типу притаманний невисокий рівень особистісної 

автономії (3,70 стенів). Вони схильні віддавати контроль соціальної взаємодії іншим 

її учасникам (5,58 при нормі 2…7 балів), та підлаштовуватися під соціальне 

оточення (такій стратегії віддають перевагу 44,79%), що проявляється в 

усвідомленій перебудові власної особистості (5,48 з 9 балів) таким чином, щоб 

соціальне середовище перестало сприйматися як таке, що викликає фрустрацію 

(зміна фокусу сприймання ситуації або власної системи потреб). Типова стратегія 

соціального впливу – прохання. 

Слабким місцем цього типу є надмірна жертовність. Представники дбайливого 

типу схильні ігнорувати власні потреби заради забезпечення соціального 

благополуччя «кола турботи», яке в них досить широке. До нього включають навіть 

тих, хто не розраховує на їхню підтримку й піклування, і в цьому сенсі вони можуть 

бути нав’язливими. 

Незалежний тип частіше трапляється в жінок. Провідною соціальною 

потребою є соціальна помітність (R
2
=0,604, β=0,492). Середній рівень ССБ (55,3%). 

Задоволеність стосунками порівняно висока (від 3,63 до 4,11 за 5-бальною шкалою). 
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Особливістю цього типу є прагнення до особистісної автономії (4,90 стенів), а 

також уникання як відповідальності й лідерської ролі (3,74 при нормі 2…7 балів), 

так і контролю з боку інших (відповідно 2,95). Не схильні до утворення великої 

кількості близьких зв’язків: потреби в соціальній належності та афіліації низькі (3,79 

при нормі 2…7 балів). Мають труднощі у входженні в контакт із незнайомими 

людьми (ініціатива соціальних контактів 17,84 – нижче від середнього), а тому 

більше очікують на ініціативу від інших. Дуже обережні у встановленні довірчих 

взаємин. Обсяг реальної соціальної мережі середній (2,30 осіб). Представники цього 

типу доволі консервативні щодо соціального середовища, їм важко змінити місце 

роботи чи проживання, коло друзів (уникнення стратегії зміни соціального 

середовища –1,48), вони можуть терпіти неблагополуччя досить тривалий час, однак 

не виходити з середовища, що викликає фрустрацію. Не схильні до гедонізму. 

Типова соціальна стратегія – пасивне очікування змін (віддають перевагу такій 

стратегії 40,35% цього типу ССБ). 

Схильні до персоналізації невдач: у виникненні проблем убачають власну 

провину (5,54 балів з 8), а успіхи оцінюють не дуже високо (2,54). Розвинута 

соціальна рефлексія (29,11), але їй притаманний негативний емоційний тон 

звернення до себе: тривога, відчуття провини. Незалежному типу притаманні 

негативні настанови щодо оточення. Вони очікують на конфліктне проблемне 

спілкування, і за механізмом самоздійснюваного пророцтва часто його провокують. 

Найбільш виражений песимізм серед усіх типів (–5,12 балів). 

Провідними ціннісними пріоритетами є власні досягнення, самостійність і 

універсалізм. Цінують емоційний контроль (3,35 балів з 5), а вільне вираження 

емоцій іншими призводить до збільшення соціальної дистанції. Не схильні до 

соціальної, особливо емоційної, підтримки інших (3,49). Типова стратегія 

соціального впливу – переконування. 

Головні негативні аспекти цього типу ССБ пов’язані з надмірною автономією, 

яка може проявлятися в соціальному відчужені та ізоляції. Щоб довести власну 

самостійність, можуть ігнорувати та уникати соціальної підтримки (якої вони не 

просять, але й самі іншим не надають). Істотною проблемою є низька самооцінка і 

труднощі у встановленні соціальних контактів. 

Безпорадний тип відображає полюс суб'єктивного соціального неблагополуччя 

(60,3% рівень ССБ нижче від середнього, 21,9% – низький). Рівень переживання 

суб’єктивного соціального благополуччя за всіма параметрами найнижчий серед 

усіх типів (4 стени): найнижчі показники як задоволеності життя загалом (3,91 бал), 

так і всіма видами соціальних стосунків (від 3,62 до 2,84 бали з 5). Провідною 

потребою є соціальна помітність (R
2
=0,620, β=0,435). У цій групі більше чоловіків, 

особливо старшого віку. Знижене емоційне тло: більше переживань страху, менше 

радості та любові. Як правило, не відчувають себе добре серед інших людей (3,74 

балів при нормі 2…7), а тому намагаються їх уникати. Не схильні до утворення 

довірчих взаємин, надмірно обережні у встановленні контактів. Мають найменший 

серед усіх представлених типів обсяг комунікативної мережі (1,69 осіб). 

Притаманні слабко розвинуті соціальні навички, особливо асертивність (3,20 

балів при нормі 3,10…3,85) і планування майбутніх дій (3,30). За слабкого 
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емоційного контролю (найнижчому серед усіх груп – 3,03) це призводить до 

імпульсивних агресивних реакцій у соціальній взаємодії. Не схильні до вираження 

емпатії (3,45) та надання соціальної підтримки (3,49). Мають найнижчий рівень 

психологічного благополуччя за всіма параметрами (особливо кризові параметри – 

життєві цілі (2,89 стенів) та самоприйняття (2,88 стенів). Представники цієї категорії 

не бажають бути тими, ким вони є, їм не подобаються деякі власні особистісні риси. 

У них найбільше виражений негативний емоційний тон звертання до себе 

(29,76 балів). Однак на тлі того, що життєві цілі в них розмиті, таке незадоволення 

виявляється неспрямованим: вони не зовсім добре розуміють, що потрібно зробити, 

які навички розвивати для того, щоб змінити наявну соціальну ситуацію. Вони 

мають низьку особистісну автономію (3,46 стенів), а тому схильні до соціального 

порівняння, що, своєю чергою, знижує переживання благополуччя. 

Використовують неконтактні стратегії соціальної поведінки (47,95%). У 

ситуації соціального дискомфорту схильні пасивно підкорюватися вимогам 

соціального середовища (цій стратегії надають перевагу 34,25%). Оскільки вони не 

схильні змінювати себе (відмова від використання цієї стратегії – 32,88%), то свої 

проблеми переносять і в нові соціальні ситуації. У неблагополучних умовах схильні 

відмежовуватися від світу: поринати у фантазії, вести релігійні пошуки. 

Схильні до фаталістичного сприймання життя та світу (3,10 балів з 5), що може 

бути ознакою вивченої безпорадності. Не беруть на себе як провини в невдачах 

(4,77), так і заслуги в успіхах (2,83). Виражені песимісти (–4,27). Провідними 

ціннісними пріоритетами є безпека й універсалізм. Специфічне поєднання водночас 

настанов на егоїзм і на альтруїзм. Для них важливий власний успіх, однак їм важко 

обрати адекватні методи його досягнення. Типова стратегія соціального впливу – 

примус, однак, на відміну від зарадного типу, не владний, а емоційний 

(демонстрація негативних емоцій у відповідь на невиконання). Безпорадний тип 

переживання ССБ характерний для соціально дезадаптованих осіб, а тому вимагає 

психологічної корекції. 

Отже, кожному типу ССБ властиві провідні орієнтації. Зарадний тип 

орієнтований на індивідуальні інтереси (власне психологічне благополуччя та 

задоволення), але як засіб досягнення своєї мети розглядає групу (зміна поведінки 

групи, соціальна зв’язність). Дбайливий тип має просоціальну спрямованість, тоді як 

незалежний – індивідуалістичну. Безпорадний тип турбується про благополуччя 

інших, однак рівень особистісної впливовості в нього низький.  

У четвертому розділі «Чинники переживання суб'єктивного соціального 

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

(психологічні) чинники переживання ССБ. Під час вивчення сукупного впливу на 

ССБ таких соціально-демографічних характеристик, як стать, вік, освіта, шлюбний 

статус, наявність дітей, місце проживання було задіяно 436 осіб, з них 250 жінок і 

186 чоловіків, середній вік – 33,85 років, застосовано регресійний аналіз, методи 

побудови мереж Байєса і нейронних мереж, виявлено, що вплив чинників має 

нелінійний характер (табл. 3). 

Чинники ССБ є складно взаємно зумовленими: вони можуть справляти вплив 

ортогонально (стать), антагоністично (наявність дітей) або синергетично. В 
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останньому випадку встановлено такі поєднання чинників: а) сімейний статус і 

обсяг реальної соціальної мережі, б) обсяг реальної соціальної мережі і наявність 

дітей; в) місце проживання і наявність дітей (для чоловіків), г) місце проживання і 

рівень освіти (для чоловіків). 

 

Таблиця 3 

Соціально-демографічні чинники підвищення / зниження ССБ 

(рівень імовірності, мережа Байєса) 
 

Чинники 
ССБ знижується ССБ підвищується 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Вища освіта – – 0,574 0,557 

Середня освіта 0,228 – – – 

Сімейний стан: неодружений 0,407 – 0,469 – 

Сімейний стан: розлучена(ий) 0,100 0,170 – 0,186 

Сімейний стан: перший шлюб – – 0,453 0,387 

Сімейний стан: другий шлюб 0,227 – – – 

Сімейний стан: вдовілі – 0,102 – – 

Нема дітей 0,633 0,580 0,645 0,490 

Одна дитина – – – 0,367 

Двоє дітей – – 0,242 0,245 

Вік до 27 років 0,452 – 0,557 – 

Вік 28–38 років – – – 0,387 

Вік 39–48 років – 0,184 – – 

Вік 49–58 років – – 0,182 – 

Вік старше 59 років – 0,132 – – 

Обсяг реальної соціальної мережі до 1,2 особи 0,405 – – – 

Обсяг реальної соціальної мережі 1,210…2,444 

особи 

0,662 0,511 – – 

Обсяг реальної соціальної мережі 2,445…3,666 

особи 

– – 0,469 – 

Обсяг реальної соціальної мережі 3,667…4,888 

особи 

– – – 0,149 

  

Соціальне неблагополуччя переживають особи старшого віку (47,6% з них 

мають низький рівень ССБ), жителі сіл і районних центрів (відповідно – 32,4%), які 

втратили своїх партнерів через об’єктивні (смерть) чи суб’єктивні (міжособова 

несумісність) причини, а тому мають обмежене коло соціальних контактів. У 

найбільш сприятливих соціальних умовах виявляється та молодь, яка має вищу 

освіту (47,7% з них мають високий рівень ССБ), одружена, має дітей, встановила 

широке коло соціальних контактів.  

Вплив психологічних чинників на переживання ССБ виражений більш яскраво 

(49,2%), ніж соціально-демографічних (10,9%). Провідними особистісними 

характеристиками, які зумовлюють переживання ССБ, є риси, що сформувалися 

внаслідок досвіду позитивної міжособової взаємодії (уявлення про своє минуле як 

позитивне). Особливу роль відіграє позитивна самооцінка, зокрема такі її параметри, 

як упевненість у собі, самоприйняття, відсутність негативної рефлексивності. 
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Суттєвими чинниками переживання соціального благополуччя є ті особистісні 

характеристики, що свідчать про соціальну адаптацію в контексті нормативності, 

зокрема, конформність, низький егоїзм, планування дій щодо інших людей, прояви 

соціальної ініціативи (для чоловіків), соціальної домінантності (для жінок). 

Соціально-психологічні риси, які сприяють переживанню ССБ, відрізняються в 

осіб із різним його типом. Для зарадного типу головним психологічним чинником є 

віра у власні сили (компетентність, постійність успіху, фаталістична віра в 

перемогу), тоді як до зниження ССБ призводять надмірний контроль інших 

соціальних агентів та оцінка власного минулого як негативного. Цей тип розглядає 

власне соціальне функціонування як оптимальне тоді, коли є можливість проявити 

соціальну активність. 

Для незалежного типу психологічними чинниками переживання ССБ є 

самоприйняття, компетентність, індивідуальний пріоритет досягнень, конформність. 

Негативний чинник – глобальна негативна самооцінка (невпевненість у власній 

компетентності, сприймання власних невдач як постійних, негативний емоційний 

тон при звертанні до себе). Для осіб цього типу чинниками переживання 

соціального благополуччя є власні досягнення та здатність створювати той 

соціальний контекст, що дає змогу реалізувати особисті потреби й цінності, а також 

здатність упоратися з негативними переживаннями в разі невдачі. 

Психологічні чинники переживання ССБ дбайливого типу є суперечливими, 

оскільки, з одного боку, це – зовнішній соціальний контроль (пасивні соціальні 

стратегії поведінки) й альтруїзм, а з другого – упевненість у собі. Чинниками, що 

знижують переживання ССБ, є надмірна потреба в емоційній близькості та акцент 

на негативних подіях у минулому. 

Для безпорадного типу психологічним чинником переживання ССБ є 

прагнення влади, а знижує рівень ССБ у цього типу низький рівень міжособової 

довіри. 

Отримані дані підтверджують гетерогенність і рекурсивність ССБ. З одного 

боку, зберігаючи оптимальний баланс ССБ, соціальні стимули до певної міри 

можуть ігноруватися завдяки механізму гедоністичної адаптації, а з другого – 

можуть змінювати окремі елементи ССБ, але через складну саморегуляцію системи 

не впливати на його загальний рівень. Залежно від рівня ССБ змінюється внесок 

внутрішніх (психологічних) і зовнішніх (соціально-демографічних) детермінант, що 

зумовлені взаємодією особи із соціальним середовищем. 

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 ССБ, наведено 

результати її апробації. 

Під час формувального експерименту було реалізовано програму 

психологічного супроводу оптимізації ССБ з елементами соціально-психологічного 

тренінгу «Соціально-психологічний комфорт», метою якої є навчання позитивного 

мислення, адекватної соціальної рефлексії і забезпечення переживання соціального 

благополуччя безпосередньо. В ньому взяли участь студенти психолого-
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педагогічного факультету (55 осіб) та відвідувачі Учбово-методичного центру 

профспілок м. Чернігова (69 осіб). На підготовчому етапі визначено рівень ССБ і 

ступінь мотивації до особистісних і соціально-психологічних змін. Діагностичний 

етап спрямовано на визначення вихідного рівня задоволення соціальних потреб і 

задоволеності соціальним функціонуванням загалом та окремими системами 

взаємин зокрема. 

Конструктивний етап полягав у актуалізації соціальних навичок. Метою першої 

стадії «Усвідомлення» є рефлексія соціального буття. Крім діагностування, 

важливими на цій стадії є опредметнення уявлень про щастя та успіх, а також 

актуалізація бачення власного життя, його позитивних і негативних сторін, часових 

перспектив. Підсумком має бути усвідомлення наявної життєвої ситуації, зокрема, її 

соціального виміру, виокремлення тих аспектів, які людину задовольняють, і тих, 

які потрібно змінювати для досягнення суб'єктивного благополуччя (вибір 

«прийняти – змінити»). 

Метою другої стадії «Оновлення емоцій» є робота з тими аспектами життя, 

якими учасники тренінгу задоволені. Актуальними напрямами є розвиток 

позитивного мислення та пам’яті, навичок отримання насолоди від життя (оптимізм, 

смакування, залученість), навичок позитивної взаємодії (вдячність, довіра, 

підтримка інших, щирий інтерес). На цій стадії важливим є виконання домашніх 

завдань: ведення так званого журналу вдячності, вчинення актів доброти. 

Метою третьої стадії «Зміна соціальної ситуації» (за потреби) є пошук засобів і 

ресурсів для зміни наявної ситуації, якщо вона не влаштовує учасників. Актуальним 

є виокремлення ключових моментів, що викликають незадоволення в конкретній 

ситуації та у взаємодії з конкретними людьми. Основними завданнями є набуття 

навичок роботи з проблемою (розвиток позитивного мислення) і з’ясування 

діапазону наявних ресурсів. В ролі останніх виступають сенситивність, 

саморегуляція (зокрема релаксація), капіталізація (специфічна позитивна 

комунікація). Домашнім завданням є виконання підготовленої програми дій і 

ведення щоденника досягнень.  

Типова структура заняття: розминка, обговорення результатів виконання 

домашнього завдання (використання отриманої інформації і навичок у буденному 

житті для набуття ССБ), обговорення притчі (розвиток рефлексивності), виконання 

тренінгових завдань, отримання домашнього завдання.  

Дистанційний етап полягає у закріпленні і розвитку психологічних новоутворів, 

у формі завдань для самостійної роботи. 

Апробація програми здійснювалася у формувальній частині дослідження 

протягом 2015-2016 рр. До експериментальних груп увійшли студенти спеціальності 

«Психологія» (29 осіб) і вчителі та відвідувачі Навчально-методичного центру 

профспілок м. Чернігова (32 особи). Контрольну групу склали студенти тієї ж 

спеціальності, що проходили соціально-психологічний тренінг із дисципліни 

«Психологія спілкування» (26 осіб) і вчителі та відвідувачі НМЦП (37 осіб). Основні 

результати наведено в таблиці 4. 

З’ясовано, що до занять учасники розглядали задоволеність своїм соціальним 

становищем як результат талану та успіху, тобто відзначали, що вони нічого не 
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роблять усвідомлено для досягнення бажаного стану у взаєминах. Після занять 

учасники підкреслювали, що їх добрі стосунки з оточенням є наслідком власного 

контролю над соціальною ситуацією. 

 

Таблиця 4 

Результати оптимізації ССБ у випробуваних 
 

 Експериментальна група Контрольна група 

до після р до після р 

Соціальна помітність 47,72 45,79 – 42,73 43,92 – 

Соціальна дистантність 17,79 16,38 – 20,35 20,19 – 

Емоційне прийняття 40,10 41,55 – 37,96 37,81 – 

Соціальне схвалення 35,79 37,93 0,021 34,92 34,38 – 

Соціальні переконання 19,90 20,76 – 18,81 19,96 – 

Загальний показник ССБ 121,79 129,69 0,043 114,08 115,88 – 

Рівень суб'єктивного благополуччя  21,17 23,83 0,003 22,58 21,92 – 

Рівень переживання щастя (max – 10) 7,04 7,32 – 7,42 7,08 – 

Рівень задоволеності життям (max – 10) 6,39 7,11 0,012 6,85 7,00 – 

Стосунки за батьками (max – 5) 4,14 4,43 0,018 3,88 4,31 0,025 

Стосунки з партнером (max – 5) 3,25 3,64 0,078* 3,42 3,62 – 

Стосунки з родичами (max – 5) 3,69 3,86 – 3,69 3,54 – 

Стосунки з друзями (max – 5) 4,10 4,52 0,011 4,23 3,92 – 

Стосунки з колегами (max – 5) 4,07 4,07 – 3,73 3,69 – 

Стосунки із знайомими (max – 5) 3,93 4,10 – 3,92 3,81 – 

Автономність 30,41 29,97 – 32,42 31,88 – 

Компетентність 28,79 29,62 – 31,12 28,08 0,008 

Особистісне зростання 36,00 37,24 – 34,77 34,12 – 

Позитивні стосунки 35,21 36,86 0,024 33,65 32,19 0,060* 

Життєві цілі 33,21 34,62 – 33,38 32,81 – 

Самоприйняття 30,69 31,10 – 30,27 28,77 – 

Загальний показник психологічного 

благополуччя 

194,86 199,41 0,005 195,62 187,50 0,056* 

* на рівні тенденції 
 

Виявлена оптимізація соціально-психологічного функціонування особистості: 

статистично значуще підвищилися всі вимірювані типи благополуччя: психологічне 

(р≤0,005), емоційне (р≤0,003) та соціальне (р≤0,043). Засвоєно соціальні навички 

позитивної взаємодії (особливо позитивна реактивність). Отже, ефективність 

програми «Соціально-психологічний комфорт» було підтверджено, що дає змогу 

рекомендувати її для використання в психологічній практиці. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне 

дослідження суб'єктивного соціального благополуччя як балансно-гетерархічної 

системи, що дало підстави прийти до таких висновків: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


26 

 

 

 

1. Оптимальне соціальне функціонування особи, яке позначається як щастя, 

самопочуття, комфорт, благополуччя, процвітання, розглядається в різних напрямах 

наукового знання: філософії, економіці, соціології, психології. Суб’єктивне 

соціальне благополуччя розглядається як: рефлексія та оцінка окремим суб’єктом 

свого соціального буття (індивідуально-суб’єктний підхід); сукупність оцінок 

групою головних аспектів своєї життєдіяльності, зумовлених соціальною 

реальністю (соціально-психологічний підхід); система суб’єктивних відчуттів, що 

свідчать про психологічний комфорт (гедоністичний підхід); процес досягнення 

гармонії стосунків у соціально позитивному контексті (евдемонічний підхід). 

Систематизація і узагальнення методологічних підходів і результатів 

емпіричних досліджень дали підставу розглядати суб'єктивне соціальне 

благополуччя як інтегральне соціально-психологічне явище, що відображає 

усвідомлення й оцінку соціального функціонування на основі співвідношення між 

рівнем домагань і ступенем задоволення соціальних потреб суб’єкта, у результаті 

чого він визначає своє соціальне буття як оптимальне і переживає почуття 

задоволеності.  

З одного боку, йдеться про позитивне функціонування в соціальному 

середовищі, що дає людині змогу задовольнити соціальні потреби та відчувати свою 

належність до соціуму («соціальне благополуччя»), із другого – наслідком 

соціального функціонування є позитивні суб’єктивні оцінки соціальних зв’язків (як 

конкретних, так і узагальнених), що об’єктивується у феномені «суб'єктивного 

благополуччя» як узагальненого відображення всіх детермінант соціального буття. 

2. ССБ має гетерархічну структуру та є багатовимірною, багаторівневою і 

динамічною системою суб’єктивних взаємопов’язаних вимірів, провідними з яких є 

соціальна зв’язність, соціальна помітність, соціальне схвалення, емоційне прийняття 

та позитивні соціальні уявлення. Спосіб структурування елементів ССБ задається 

суб’єктом у процесі самовизначення, коли встановлюється сенс того, чим він 

керується у своєму соціальному функціонуванні, аби забезпечити психологічну 

готовність діяти у певний спосіб на основі вибору можливих альтернатив. 

ССБ має такі властивості гетерархічної системи, як гетерогенність (компоненти 

ССБ є функціональними єдностями, що взаємодіють у межах цілого), рекурсивність 

(компоненти ССБ перебувають у системі взаємокоординації), недуалістичність 

(вибір з альтернатив, що не протиставляються одна одній), нелінійність 

(імовірнісний характер функціонування ССБ), динамічність (здатність ССБ 

підтримувати постійні зміни). Поняття балансу дає змогу врахувати динамічні зміни 

та мінливість критеріїв ССБ (самовизначення як системотвірні принципи суб’єкта, 

на яких будується його поведінка й особистість). 

3. Переживання соціального благополуччя залежить від об’єктивних і 

суб’єктивних чинників. Найбільш вагомими серед об’єктивних чинників є: 

розгалуженість реальної соціальної мережі, наявність шлюбу, проживання у 

великому місті, вік, рівень освіти. Соціально-демографічні чинники ССБ 

справляють вплив синергетично (сімейний статус, обсяг реальної соціальної 

мережі), ортогонально (стать) або антагоністично (наявність дітей). Більш істотними 

для набуття й підтримки ССБ є суб’єктивно-психологічні чинники: психологічне та 
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емоційне благополуччя, висока самооцінка, просоціальна орієнтація, позитивний 

атрибутивний стиль, дія яких має синергетичний характер. 

4. Досягнення суб'єктивного соціального благополуччя забезпечується 

віднайденням оптимального балансу між: ідіоцентричною і алоцентричною 

орієнтаціями; контролем над іншими людьми і контролем з їхнього боку; 

готовністю змінювати себе і соціальне середовище; соціальною зв’язністю і 

особистісною автономією; довірою і недовірою; соціальним внеском і 

користуванням соціальною підтримкою. 

Ієрархія соціальних потреб відповідно до внеску в загальний показник ССБ 

відрізняється на різних його рівнях: на високому – провідною є потреба в соціальній 

помітності, на середньому – в емоційному прийнятті, на низькому – у соціальній 

зв’язності. 

Структура ССБ має відмінну систему значущих зв’язків на різних його рівнях. 

В осіб із найвищими і найнижчими показниками ССБ має чітку лінійну внутрішню 

структуру: високий ступінь інтегрованості структури і диференційованості її 

компонентів. Це підвищує міру усвідомлення необхідних умов і дій для досягнення 

бажаного соціального комфорту. В осіб із середнім рівнем структура ССБ є 

нелінійною, виявлено найнижчий ступінь його інтеграції за слабкої диференціації. 

Низька організованість структури ССБ свідчить, по-перше, про слабкий вплив 

соціального благополуччя на регуляцію життєдіяльності особи, по-друге, про велику 

варіативність психологічних критеріїв ССБ, які можуть суперечити один одному. 

5. Виокремлено чотири типи переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя: зарадний, дбайливий, незалежний і безпорадний. 

Зарадному типу притаманні найвищий рівень переживання ССБ, найвища 

задоволеність стосунками, суб’єктивна рівновага між індивідуацією та соціальністю. 

Провідною є потреба в соціальній помітності. 

Дбайливий тип відзначається вищим від середнього рівнем переживання ССБ і 

високою задоволеністю стосунками. Провідною соціальною потребою є соціальне 

схвалення. Виражена потреба в довірчих взаєминах та належності. Баланс зміщено в 

бік соціальності. 

Незалежному типу притаманний нижчий від середнього рівень переживання 

ССБ. Провідними соціальними потребами є соціальна помітність та особистісна 

автономія. Потреби в соціальній належності й афіліації низькі. Задоволеність 

стосунками порівняно висока, однак є незадоволеність загальним соціальним 

статусом. Баланс зміщено в бік індивідуації. 

Безпорадний тип відзначається найнижчим рівнем переживання ССБ. Його 

носії незадоволені якістю взаємин, у них слабко розвинуті соціальні навички. Між 

соціальністю та індивідуацією баланс порушений. 

6. Ефективним засобом оптимізації ССБ є запропонована програма його 

психологічного супроводу з елементами соціально-психологічного тренінгу 

«Соціально-психологічний комфорт», яка спрямована на розвиток позитивного 

мислення (позитивний атрибутивний стиль, навички емоційної регуляції та 

рефлексії) і навичок позитивної взаємодії (активно-конструктивна відповідь, 
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підтримка інших, здійснення добрих справ (допомога), позитивна реактивність – 

вдячність, похвала, компліменти). 

Перспективами подальших досліджень можуть бути розробки щодо з’ясування 

гендерних особливостей переживання ССБ; вивчення впливу особистісної автономії 

на переживання соціального благополуччя в індивідуалістичних і колективістських 

культурах у кризових і стабільних соціальних умовах; аналізу ролі соціальних 

інтернет-мереж у переживанні соціальної зв’язності і, відповідно, їхнього впливу на 

переживання ССБ; з’ясування змісту інтеграції окремих емоційних реакцій у цілісне 

переживання соціального благополуччя; виявлення дієвих психологічних механізмів 

підтримання соціального благополуччя як у оптимальних, так і стресових умовах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Данильченко Т. В. Психологія суб'єктивного соціального благополуччя. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 

2017. 
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Дисертацію присвячено дослідженню суб'єктивного соціального благополуччя, 

яке визначається як інтегральне соціально-психологічне явище, що відображає 

усвідомлення й оцінку соціального функціонування на основі співвідношення між 

рівнем домагань і ступенем задоволення соціальних потреб суб’єкта, у результаті 

чого він визначає своє соціальне буття як оптимальне і переживає почуття 

приємності. Розроблено балансно-гетерархічну концепцію, яка підкреслює 

багатовимірність, динамічність і нелінійність ССБ, що викликана рекурсивністю і 

недуалістичністю зв’язків його компонентів. У осіб з найвищими і найнижчими 

показниками ССБ воно має чітку внутрішню структуру, тоді як у осіб з середнім 

рівнем ССБ виявлено найнижчий ступінь його інтеграції. Для набуття ССБ особа 

має віднайти баланс між параметрами соціальної поведінки, що веде до задоволення 

потреб, і вимогами соціальних норм. Виявлено такі типи переживання ССБ: 

зарадний, дбайливий, незалежний, безпорадний. Висвітлено об’єктивні (соціально-

демографічні) і суб’єктивні (психологічні) чинники ССБ. Розроблено методику 

дослідження ССБ, а також програму психологічного супроводу, метою якої є 

формування навичок, що забезпечують оптимізацію переживання ССБ. 

Ключові слова: суб'єктивне соціальне благополуччя, балансно-гетерархічна 

концепція, соціальна зв’язність, соціальна помітність, соціальне схвалення, емоційне 

прийняття. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данильченко Т. В. Психология субъективного социального благополучия. 

– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук по 

специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной работы. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – 

Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению субъективного социального благополучия, 

которое рассматривается как интегральное социально-психологическое явление, 

отражающее осознание и оценку социального функционирования субъектом на 

основе соотношения между уровнем притязаний и степенью удовлетворенности 

социальных потребностей, в результате чего он определяет свое социальное бытие 

как оптимальное и переживает ощущение комфорта. Разработана балансно-

гетерархическая концепция ССБ. 

В качестве критериев ССБ чаще всего выделяют уровень социальной связности, 

комфортный для данной личности, и удовольствие от социальных контактов. 

Причины последнего усматривают в эмоциональном принятии, социальной 

поддержке, уважении, доверии, одобрении действий со стороны окружающих 

людей. Одномерная структура ССБ (доминирующие чувства и настроение, 

связанные с оценкой социальных отношений) не отражает специфику соединения 

его компонентов. Необходимо учитывать синергетические эффекты, обусловленные 

их взаимовлиянием. Способ структурирования ССБ задается субъектом в процессе 

самоопределения. Он должен устанавливать смысл того, чем руководствуется в 
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своем социальном функционировании, чтобы обеспечить психологическую 

готовность действовать определенным образом на основе выбора возможных 

альтернатив. 

ССБ имеет такие свойства гетерархичности как гетерогенность (компоненты 

ССБ являются функциональными единицами, которые взаимодействуют в границах 

целого), динамичность (способность поддерживать постоянные изменения) и 

нелинейность (вероятностный характер функционирования), которые обусловлены 

рекурсивностью и недуалистичностью связей его компонентов. 

Переживание ССБ зависит от объективных (наличие брака, высшего 

образования, возраст, проживание в большом городе, разветвленная сеть 

социальных связей) и субъективно-психологических (высокая самооценка, 

просоциальная ориентация, позитивный атрибутивный стиль) факторов. Социально-

демографические факторы ССБ оказывают влияние синергетически (семейный 

статус, объем сети реальных социальных связей), ортогонально (пол), или 

антагонистически (наличие детей), тогда как психологические факторы имеют 

синергетический характер. 

Переживание ССБ обеспечивается достижением оптимального баланса – 

состояния гармонического равновесия удовлетворения социальных потребностей, 

которое не сопровождается негативными аффектами индивида и негативными 

санкциями со стороны социальных групп. Главными его критериями являются: 

идиоцентричная / аллоцентричная ориентация, готовность изменения себя / 

готовность изменения социальной среды, контроль над другими людьми / контроль 

со стороны других людей, социальная связность / личностная автономия, доверие / 

недоверие, социальный вклад / социальная поддержка. 

Иерархия социальных потребностей отличается на разных уровнях ССБ. На 

высоком уровне ССБ ведущей является потребность в социальной заметности, на 

низком – в социальной связности, на среднем – в эмоциональном принятии. У 

респондентов с самыми высокими и низкими показателями ССБ оно имеет четкую 

внутреннюю структуру: выявлена высокая степень интегрированности структуры и 

дифференцированности ее компонентов. Данная особенность обуславливает более 

высокий уровень осознания необходимых условий и действий для достижения 

социального комфорта и более высокое влияние ССБ на общее субъективное 

благополучие. У людей со средним уровнем ССБ выявлена низкая степень его 

интеграции при слабой дифференциации. 

Выделено четыре типа переживания ССБ. Помогающему типу присущ самый 

высокий уровень ССБ, самая высокая удовлетворенность социальными 

отношениями, ведущая социальная потребность – в социальной заметности. У 

заботливого типа уровень переживания ССБ выше среднего. Доминирующая 

социальная потребность – социальное одобрение. Высокий уровень потребности в 

близких взаимоотношениях и групповой принадлежности. Удовлетворенность 

отношениями высокая. Независимому типу присущ ниже среднего уровень ССБ. 

Ведущая социальная потребность – социальная заметность. Потребности в 

социальной принадлежности и аффилиации – низкие. Удовлетворенность 

отношениями сравнительно высокая, но фиксируется неудовлетворенность общим 
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социальным статусом. Беспомощный тип имеет самый низкий уровень ССБ. Не 

удовлетворён качеством отношений. Имеет слабо развитые социальные навыки. 

Разработаны методика исследования параметров ССБ и программа 

психологического сопровождения его оптимизации с элементами социально-

психологического тренинга «Социально-психологический комфорт», результаты 

апробации которых позволяют их рекомендовать в качестве технологий 

практической психологической работы. 

Ключевые слова: субъективное социальное благополучие, балансно-

гетерархическая концепция, социальная связность, социальная заметность, 

социальное одобрение, эмоциональное принятие. 

 

SUMMARY 

 

Danilchenko T. V. Psychology of the Subjective Social Well-being. – On the 

manuscript. 

The dissertation for the Doctor degree of Psychological Sciences in specialty 

19.00.05 – Social Psychology; Psychology of Social Work. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to the research of the subjective social well-being (SSWB) 

which is considered as the integrated social-psychological phenomenon reflecting 

comprehension and an estimation of social functioning on the basis of a parity between 

level of claims and degree of satisfaction of social needs of the personality in the result of 

which the person defines their social life as optimum and survives sensation of comfort. 

Balance-geterarchy conception SSWB is developed, which underline heterogeneity, 

dynamism and nonlinearity which are caused by recursiveness and nondual relations of its 

components. 

In persons with the highest and lowest indicators SSWB it has accurate internal 

structure, whereas the persons which middle level SSWB has the lowest level of its 

integration. For experience SSWB the individual should find balance between parametres 

of social behaviour which conducts to satisfaction of social needs, and requirements of 

social norms. Following types of experience SSWB are revealed: helping, careful, 

independent and helpless. Objective (social-demographic) and subjective (psychological) 

factors SSWB are shown. The method of research of parameters SSWB and the program 

of psychological support with elements of social-psychological training “The social-

psychological comfort” are developed. The aim of the program is to form skills which 

provide growth of experience SSWB. 

Key words: subjective social well-being, balance-geterarchy conception, social 

coherence, social perceptibility, social approval, emotional acceptance. 
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