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АНОТАЦІЯ 

 

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

– Кваліфікаційна наукова праця 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. 

Дисертацію присвячено дослідженню суб'єктивного соціального 

благополуччя (ССБ), яке 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). 

Автор визначає 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 приємності. 

Розроблено балансно-гетерархічну концепцію, згідно якої ССБ має 

гетерархічну структуру (неможливо виділити керівну ієрархію) 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, 

рекурсивність, недуалістичність, нелінійність, динамічність. ССБ є гетерогенною 
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структурою, яка передбачає можливість існування різних у функціональному 

відношенні рівнів в межах єдиної системи без протиставлення один одному. Всі 

системи стосунків здійснюють одночасно як гальмуючий, так й актуалізуючий 

вплив на переживання ССБ Рекурсивність проявляється у взаємному визначенні 

різних рівнів: компоненти ССБ перебувають у системі взаємокоординації. 

Структура благополуччя в ситуації незадоволення соціальних потреб змінюється:  

варіюються критерії досягнення благополуччя не тільки у різних осіб, але і в 

однієї особи в різних соціальних умовах. Провідною потребою при високих 

рівнях ССБ є соціальна помітність, а малозначущою – потреба у соціальному 

схваленні. На низькому рівні ССБ навпаки: провідною є потреба у соціальному 

схваленні і зв’язності та малозначущою є потреба у соціальній помітності. Для 

групи з середнім рівнем ССБ провідною є потреба в емоційному прийнятті (добрі 

стосунки в родині), і незначущою потреба у соціальній зв’язності. 

Недуалістичність проявляється в існуванні різних у функціональному 

відношенні рівнів в межах єдиної системи без протиставлення один одному. 

Нелінійність відображає імовірнісний характер функціонування ССБ: спонтанно 

порушується симетрія когнітивно-афективних зв’язків у сприйманні соціальних 

об’єктів та самоорганізації переживання соціального благополуччя, що пов’язано 

з буттєвою невизначеністю. Динамічність проявляється в результатах 

самовизначення особи, яка визначає індивідуальні критерії оцінки соціального 

функціонування. Дії суб’єкта спрямовані на досягнення / відновлення 

благополуччя через власну активність у виборі й побудові сприятливих 

соціальних відносин. Благополуччя має певний континуум, де людина фіксує своє 

положення як  динамічний локус. 

Поняття балансу дає змогу врахувати динамічні зміни та мінливість критеріїв 

ССБ. Ключовою умовою набуття ССБ є віднаходження особистістю балансу між 

соціальним функціонуванням (пристосуванням) й індивідуацією (становленням 

власної індивідуальності). Баланс як оптимальне співвідношення визначає сам 

суб’єкт в ході самовизначення, критерії якого залежать від рівня розвитку 

особистості і характеру соціальної ситуації, в якій вона знаходиться. Критерії 
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змінюються протягом життя особи під впливом життєвого досвіду, переживання 

кризових і значущих подій, потрапляння в нові соціальні умови. Досягнення ССБ 

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. 

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. В осіб із середнім рівнем структура ССБ є 

нелінійною, виявлено найнижчий ступінь його інтеграції за слабкої диференціації.  

Отже, ССБ 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 

З’ясовано, що найбільш вагомими серед об’єктивних чинників ССБ 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 емоційне благополуччя, висока самооцінка, просоціальна 

орієнтація, позитивний атрибутивний стиль, дія яких має синергетичний характер. 

Виявлено такі типи переживання ССБ: зарадний, дбайливий, незалежний, 

безпорадний; вони відрізняються рівнем задоволеності соціальних потреб та 

орієнтацією на джерело соціального блага (зовнішнього – інші люди та групи або 

внутрішнього – власна особистість). Зарадному типу притаманні найвищий рівень 

переживання ССБ, найвища задоволеність стосунками, суб’єктивна рівновага між 
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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. 

Для кожного типу переживання ССБ характерна унікальна конфігурація 

балансу параметрів самовизначення. 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. 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). Психологічні чинники переживання ССБ дбайливого 

типу є суперечливими, 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. 

Розроблено та валідизовано «Опитувальник параметрів суб'єктивного 

соціального благополуччя», що містить загальну шкалу рівня ССБ, а також п’ять 
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первинних шкал: соціальна дистантність, емоційне прийняття, соціальне 

схвалення, соціальна помітність та позитивні соціальні судження. 

Основними критеріями ССБ є рівень задоволеності соціальних потреб, 

сформована імпліцитна концепція благополуччя, баланс позитивних і негативних 

переживань, пов’язаних із соціальним буттям, готовність до активної 

рефлексованої взаємодії із соціальними суб’єктами. Тому основними напрямами 

психологічного супроводу з метою оптимізації переживання ССБ є збільшення 

рівня рефлексивності, відновлення балансу окремих компонентів ССБ, набуття 

таких соціальних навичок, які дають змогу у взаємодії врахувати як особисті 

прагнення, так і дії інших людей, а також соціальну ситуацію в цілому. 

Апробовано програму 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, підтримка інших, здійснення добрих справ (допомога), 

позитивна реактивність – вдячність, похвала, компліменти), і забезпечує 

оптимізацію переживання ССБ. 

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

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

емоційне прийняття. 
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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. 

The dissertation is devoted to the research of the subjective social well-being 

(SSWB) which is considered as: a reflexion and an estimation the separate subject of 

the social existence (the individually-subject approach); set of estimations group of the 

main aspects of the ability to live predetermined by a social reality (the socially-

psychological approach); system of subjective sensations which testify to psychological 

comfort (the hedonistic approach); process of achievement of harmony of relations in 

socially positive context (eudaimonic approach). 

The author defines subjective social well-being 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, according to which SSWB has 

geterarchy structure (it is impossible to allocate supervising hierarchy). SSWB is 

multidimensional, multilevel and dynamic system of the subjective interconnected 

measurements leaders from which is social coherence, social perceptibility social 

approval, emotional acceptance and positive social judgements. The way of 

structurization of elements SSWB is set by the subject in the course of self-

determination when the sense of that is established, than it is guided in the social 
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functioning to provide psychological readiness to operate in the certain way on the basis 

of a choice of possible. 

SSWB has such properties geterarchy systems, as heterogeneity, recursiveness, 

nondual, nonlinearity, and dynamics. SSWB is heterogeneous structure which provides 

possibility of existence of different levels in the functional relation within uniform 

system without opposition each other. All systems of relations carry out simultaneously 

both braking, and stabilizing influence on experience SSWB. Recursiveness is shown in 

mutual definition of different levels: components SSWB are in systems 

intercoordination. The well-being structure in a situation of dissatisfaction of social 

needs changes: criteria of achievement of well-being not only at different people, but 

also at one person in different social conditions vary. Leading need at high levels SSWB 

is the social perceptibility, and little significant - need for social approval. On a low 

level SSWB on the contrary: The leader is the need for social approval and coherence 

and the need for a social perceptibility is little significant. For group with average level 

SSWB of the leader the need for emotional acceptance (good relations in a family), and 

insignificant - need for social coherence is. 

Nondual it is shown in existence of different levels in the functional relation within 

uniform system without opposition each other. Nonlinearity displays likelihood 

character of functioning SSWB: symmetry of cognitive-affective communications in 

perception of social objects and self-organizing of experience of social well-being that 

is connected with uncertainty of existence is spontaneously broken. Dynamics is shown 

in results of self-determination of the person which defines individual criteria of an 

estimation of social functioning. Actions of the subject are directed on achievement / 

well-being renewal through own activity in a choice and construction of favorable social 

relations. Well-being has a certain continuum where the person fixes the position as a 

dynamic locus. 

The concept of balance gives the chance to consider dynamic changes and 

changeability of criteria SSWB. A key condition of experience SSWB is finding by the 

person of balance between social functioning (adaptation) and individuation (formation 

of own individuality). The balance as an optimum parity is defined by the subject during 
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the self-determination which criteria depend on a level of development of the person 

and character of a social situation in which it is. Criteria change during human life 

under the influence of life experience, experience of crisis and significant events, hit in 

new social conditions. Achievement SSWB is provided with a finding of optimum 

balance between: idiocentrism and allocentrism orientations; control over other people 

and control from their party; readiness to change and the social environment; social 

coherence and a personal autonomy; trust and mistrust; the social contribution and 

rendered social support. 

Structure SSWB has various systems of significant communications at its different 

levels. At persons with the highest and lowest indicators SSWB has accurate linear 

internal structure: high degree of integration structures and differentiations of its 

components. At persons with the average level structure SSWB is nonlinear, the lowest 

degree of its integration is revealed at weak differentiation. Following from this, SSWB 

has plural sources which it is system are connected; ascertaining (ill)well-being in social 

sphere influences components of subjective social well-being (representation about 

well-being, an estimation of the separate relations, the selected models of social 

behaviour), predetermining, in turn, formation of structure of subjective social well-

being. 

It is found out that the most powerful among objective factors SSWB are: 

branching of a real social network, marriage, residing in a big city, age, and an 

educational level. Socially-demographic factors SSWB influence synergetic (marital 

status, size of a real social network), orthogonal (sex) or antagonistically (availability of 

children). To experience SSWB is subjective-psychological factors are more essential: 

psychological and emotional well-being, a high self-estimation, prosocial orientation, 

the positive attributive style, which action has synergetic character. 

Following types of experience SSWB are revealed: helping, careful, independent 

and helpless. They differ level of satisfaction of social needs and orientation to a source 

of the social blessing (external – other people and groups or internal – own person). The 

highest level of experience SSWB, the highest satisfaction relations, subjective balance 

between individuation and a sociality are inherent in helping type. 
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Level of experience SSWB is inherent in independent type below an average. 

Leading social needs are the social perceptibility and a personal autonomy. Needs for a 

social belongings and affiliation are the low. Satisfaction relations rather high, however 

are dissatisfied with the general social status. The balance is displaced aside 

individuation. The helpless type differ the lowest level of experience SSWB. Its carriers 

are dissatisfied with quality of mutual relations, at them social skills are poorly 

developed. Between a sociality and individuation the balance is broken. 

For each type of experience SSWB the unique configuration of balance of 

parameters of self-determination is characteristic. For helping type the main 

psychological factor is the belief in own forces (competence, a success constancy, 

fatalistic belief in a victory) whereas excessive control of other social agents and an 

estimation of own past result in decrease SSWB as negative. For independent type 

psychological factors of experience SSWB is self-acceptance, competence, an 

individual priority of achievements, conformity. The negative factor is a global negative 

self-estimation (uncertainty in own competence, perception of own failures as constants, 

negative emotional tone at the reference to own person). Psychological factors of 

experience SSWB of careful type are inconsistent, on the one hand, it is external social 

control (passive social strategy of behaviour) and altruism, and with the second – self-

trust. The factors reducing experience SSWB, the excessive need for emotional affinity 

and accent on negative events in the past are. For helpless type the psychological factor 

of experience SSWB is the aspiration to the power, and reduces level SSWB at this type 

low level of interpersonal trust. 

It is developed and validated "The Questionnaire of parameters of subjective social 

well-being" which contains the general scale of level SSWB, and also five primary 

scales: social distance, emotional acceptance, social approval, a social perceptibility and 

positive social judgements. The basic criteria SSWB is level of satisfaction of social 

needs, the well-being concept, balance of the positive and negative experiences 

connected with social existence, readiness for active reflective interaction with social 

subjects, generated implicit the well-being concept. Therefore the basic directions of 

psychological support for the purpose of optimization of experience SSWB are: 
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increases in level of reflexivity, renewal of balance of separate components SSWB, 

acquisition of such social skills which give the chance to consider in interaction both 

personal aspirations, and actions of other people, and also a social situation as a whole. 

The program of psychological support with elements of social-psychological 

training “The social-psychological comfort” which is directed on development of 

positive thinking (positive attributive style, skills of emotional regulation and a 

reflexion) and skills of positive interaction (the is active-constructive answer, support of 

others, realization of good deeds (the help), positive reactance – gratitude, a praise 

compliments) is approved, and provides optimization of experience SSWB. 

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

coherence, social perceptibility, social approval, emotional acceptance. 
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Висновки до розділу 3          295 

 

Розділ 4. Чинники переживання суб'єктивного соціального благополуччя 298 

4.1. Особливості переживання суб'єктивного соціального благополуччя 

представниками різних соціально-демографічних груп    299 

4.2. Суб’єктивно-психологічна детермінація суб'єктивного соціального 

благополуччя          316 

 

Висновки до розділу 4          334 

 

Розділ 5. Психологічні засоби оптимізації суб'єктивного соціального 

благополуччя           337 

5.1. Зміст психологічного супроводу оптимізації суб'єктивного соціального 

благополуччя           337 

5.2. Позитивна міжособова взаємодія і позитивне мислення як засоби набуття 

суб'єктивного соціального благополуччя      356 

5.3. Принципи побудови і результати апробації програми оптимізації 

суб'єктивного соціального благополуччя      375 

 

Висновки до розділу 5          396 

 

Висновки            399 

 

Список використаних джерел        403 

 

Додатки            435 
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ССБ    суб'єктивне соціальне благополуччя 

СБ    суб'єктивне благополуччя 
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ВСТУП 

 

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 
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(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, 

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 
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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 
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закономірності цілісного процесу переживання та реалізації благополуччя в 

соціальному аспекті. 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; 
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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, 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). 
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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. 
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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: 

– 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; 
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– 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), 

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; 
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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 
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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 

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 
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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, 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 найменувань, із них 373 – іноземною мовою. Загальний обсяг роботи 

становить 557 сторінок. Основний зміст викладено на 385 сторінках. Робота міс-

тить 50 таблиць (на 20,5 сторінках) і 41 рисунок (на 19,5 сторінках) та 20 додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА СУБ'ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 

1.1. Суб'єктивне соціальне благополуччя як предмет дослідження 

Порівняно новий науковий термін «суб'єктивне соціальне благополуччя» 

з’явився в позитивній психології у зв’язку з вивченням оптимального 

функціонування людини. Як і будь-який новий науковий концепт, він вимагає 

прив’язки до існуючих наукових координат. Для характеристики позитивного 

існування людини використовують низку понять з більшою й меншою 

дослідницькою історією. Так, наприклад, в різних галузях наукового знання для  

позначення оптимального функціонування вживають такі терміни, як 

«процвітання», «благополуччя», «якість життя», «прогрес», «добробут», «щастя» 

тощо. Незважаючи на давність вивчення характеристик людського життя в 

гуманітарних науках в цілому та психології зокрема, до сьогодні більшість 

вищеперерахованих понять не набула наукової точності, а швидше залишається 

узагальненими метафорами. Відсутність єдиних трактовок суттєво відображається 

на виокремленні операціональних категорій і окремих параметрів, а також на 

методах її оцінки. 

Хоча в більшості досліджень суб'єктивне благополуччя (СБ) визначалося як 

соціально-психологічний феномен, соціальний аспект виявився мало вираженим, 

зводячись до суспільних уявлень про гарне життя [Diener, 2009; Evans, Vallelly, 

2007; Larson, 1993; Skilton, 2009]. Крім того, увага дослідників виявилася 

зосередженою на проблемних аспектах соціальних зв’язків – конфліктах, 

труднощах формування зв’язків, самотності тощо [Alferi et al., 2001; Baumeister, 

Leary, 1995; Heinrich, Gullone, 2006; Leary et al., 2006; Lee, Robbins, 1998; Victor 

et al., 2005]. 

На початковому етапі досліджень благополуччя вивчалося як цілісна 

категорія, що має свою структуру [Cohen, 2004; Diener, Seligman, 2004; Gallagher, 

Lopez, Preacher, 2009; Helliwell, Putnam, 2004; Muller, 2012; Зараковский, 2004]. 

Однак в ході розгортання наукової дискусії виявилося, що дане універсальне 
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поняття не в змозі описати складну суб’єктивну картину сприймання й оцінки 

реальності з точки зору особи, оскільки суб’єктивне благополуччя складається з 

часткових оцінок різних сторін життя людини. Почали з’являтися роботи, які 

пропонували диференціювати дане поняття [Keyes, 1998; Prilleltensky, 

Prilleltensky, 2005; Рат, Хартер, 2011]. Першим поділом було розмежування 

психологічного та суб’єктивного благополуччя, пізніше були виділені окремі 

аспекти останнього. 

Ракурс наукового висвітлення соціального аспекту полягав у пошуку 

соціальних чинників переживання СБ: соціального капіталу, сприймання 

соціальної підтримки, соціальної залученості, відчуття належності тощо. 

Головний акцент робився на з’ясуванні задоволеності
1
 певним видом соціальних 

зв’язків (шлюбних, професійних, дитячо-батьківських, дружніх). Кожен тип 

вивчався окремо, не враховуючи їх інтегративного впливу на благополуччя 

конкретної особистості. Однак соціальні аспекти життя людини є не 

«зовнішніми» чинниками благополуччя особистості, а її важливою змістовою 

частиною. Одним із аргументів в такому контексті є версії етимології поняття 

щастя
2
. Так, Н. В. Качур вважає, що термін «щастя» (рос. – «счастье») походить 

від слів «часть», «участие», «причастность», «причастие» [Качур, 2013]. Таким 

чином, префікс «с» відображає поєднання з іншими людьми, спільне буття. Отже, 

в первісному значенні слово «щастя» характеризувало соціальний аспект: 

причетність до спільноти, інтегрованість в суспільство, близькі стосунки в 

громаді. На нашу думку, первинний смисл терміну щастя у колективістській 

культурі полягав у відображенні належності до спільноти і комфортних умов 

перебування в ній. 

Зазначимо, що культурні особливості відобразилися і в іншому 

синонімічному понятті. Так, англомовний термін «well-being» (гарне буття) 

описує функціональний стан людини, тоді як україномовне «благополуччя» 

                                                
1 Ми розрізняємо «задоволення» як почуття радості з приводу виконання бажань або досягнення мети, 

«задоволеність» як стан, що переживає суб’єкт, чиї потреби задоволені, а також усвідомлення благополучного 

стану справ, і «втіху» як почуття радості від приємних відчуттів, переживань або думок. 
2
 Англійське слово «happy» походить від староанглійського «hap» – позначення удачі (perhaps – можливо, 

happenstance – випадковість). 
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(благо, що отримане зовні) стосується джерела, що, як і в попередньому випадку, 

має соціальне походження. Крім того, що людина переживає позитивний стан 

безпосередньо, вона має його підтвердити для себе через зворотній зв'язок з 

соціальним середовищем. Благополуччя сприймається як соціально й особистісно 

бажаний стан, що має суб’єктивну бажаність для більшості. Буквальний 

еквівалент «добробут» в українській мові має інше семантичне значення і більше 

характеризує матеріальний стан людини (так зване економічне благополуччя). 

Підхід до вивчення суб'єктивного благополуччя як індивідуального 

переживання, коли не враховується той факт, що стратегії його досягнення не 

виникають у вакуумі, а тісно пов’язані з соціокультурним середовищем, 

продемонстрував методологічну недосконалість. При такій концепції неможливо 

врахувати суперечність між гарною адаптацією і високим рівнем суб'єктивного 

благополуччя. Потреба у виділенні ССБ як самостійного феномена була 

породжена результатами емпіричних досліджень, які показали, що благополучна в 

соціальному плані людина не обов’язково оптимально функціонує в 

психологічному плані і навпаки. Особливо яскраво таке розходження 

підкреслюється в евдемонічному підході, де постулюється подвійна детермінація 

благополуччя: внутрішня (автономія) та зовнішня (соціальна зв’язаність). Однак в 

теоретичних концепціях гармонія та рівновага цих компонентів передбачаються 

«за замовчуванням», що суперечить емпіричним результатам. 

На нашу думку, соціальний вимір ССБ представлений кількома аспектами. 

По-перше, це його соціальне джерело. Уявлення про благополуччя особистість 

отримує в ході соціалізації під впливом тих її інститутів (конкретних груп, ЗМК, 

суспільних організацій та закладів), в межах яких задовольняються її найбільш 

значущі потреби. По-друге, соціальним є предмет ССБ. Ми вважаємо, що 

головним предметом осмислення картини соціального буття є стосунки різного 

рівня та місце особи в них. Джерелом інформації слугують інші люди, таким 

чином, ССБ – фокус, де перетинаються зовнішні (громадська думка, престиж, 

статус) і внутрішні (самовизначення) смисли. Третім аспектом є соціальна 

взаємодія. Тільки вступаючи в соціальні відносини можна досягти й оцінити 
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благополуччя. Важливими параметрами тут постають індивідуальні особливості 

співвіднесення благополуччя власного та інших, процеси соціального порівняння. 

Таким чином, поняття суб'єктивного соціального благополуччя є 

міждисциплінарним та межовим для психології і соціології. Суміжні ССБ 

категорії знаходяться з ним в різних відношеннях залежності: 1) поняття, що 

характеризуються накладанням категоріальних меж (якість життя, щастя, 

процвітання, суб'єктивне благополуччя, соціальне самопочуття); 2) поняття, що 

входять в категоріальне поле ССБ (соціальна зв’язність та інтеграція, позитивні 

стосунки); 3) поняття, що по відношенню до категорії «суб'єктивне соціальне 

благополуччя» є взаємно детермінованими (рівень життя, задоволеність життям, 

позитивний та негативний афект, економічне, психологічне благополуччя). 

В соціальній психології ССБ не розглядається як самостійна наукова 

проблема. Окремі аспекти його природи та складових, взаємовпливів об’єктивних 

і суб’єктивних чинників досліджувалися в рамках вивчення загального 

суб'єктивного благополуччя. Головним теоретичним бар’єром для розвитку цього 

напрямку наукового знання є відсутність психологічної концепції ССБ. Навіть 

сам термін залишається мало поширеним в науковому обігу через певну 

розмитість понять. Неузгодженість дефініцій, які використовуються в межах 

окремих дисциплін, настільки велика, що здійснення всебічного огляду 

визначення поняття в психології, є широкомасштабним завданням. Так, вивчаючи 

ступінь і рівень задоволеності людей своїми соціальними контактами, 

становищем, забезпеченістю та перспективами в суспільстві, використовуються 

такі поняття, як «соціальне благополуччя» (Н. А. Батурін, С. А. Башкатов, 

Н. В. Гафарова, І. В. Мерзлякова, Л. В. Рахліна, В. А. Хащенко), «соціально-

психологічне благополуччя» (А. В. Добрих, К. В. Заболотських, В. А. Хащенко, 

О. В. Штуца
3
), «соціально-психологічне суб’єктивне благополуччя» 

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

життя» (В. І. Кулайкін), «психологічний комфорт» людини в суспільстві 

                                                
3
 О. В. Штуца використовує поняття «психологічне благополуччя» та «соціально-психологічне благополуччя» як 

синоніми [Штуца, 2013]. 
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(О. А. Донченко), «життєвий комфорт» (О. І. Бурова, Л. В. Сохань), «соціальний 

комфорт» (Ю. В. Мосаєв, В. Піддубний), «суб'єктивне благополуччя в межах 

відносин» (Дж. Гор, С. Е. 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). В 

англомовних джерелах незважаючи на те, що найбільш поширеним терміном є 

«social well-being» (L. Callaghan, R. W. England, C. L. M. Keyes, J. S. Larson, 

M. L. Muller, E. Reig-Martinez, S. Webb), існують й інші форми: «psycho-social 

well-being» (H. S. Connery, K. Emrick, T. O’Hare, M. V. Sherrer, J. Thornton), 

«social-psychological well-being» (L. K. George), «societal well-being» (M. W. Huang, 

L. Kuykendal, D. J. Lee, M. J. Sirgy, L. Skilton, L. Tay, S. Wei, G. B. Yu), «societal 

happiness» (D. Chan, Е. Diener, L. Tay), «social health» (J. Larson, I. McDowell, 

C. Newell), «community well-being» (H. Itzhaky, D. Levy, C. Schwartz, L. Zanbar). 

З початку ХХІ століття, з появою теорії Ф. Хьюперт [Huppert, 2009, 2013], 

для позначення оптимального стану життя стали використовувати термін 

процвітання – «flourishing» (M. Seligman), зокрема й міжособистісне процвітання 

– «interpersonal flourishing» (C. D. Ryff, В. Singer, Е. Н. Wing). На нашу думку, 

найбільш точним буде використання терміну «суб’єктивне соціальне 

благополуччя» (вперше запропонував Л. В. Куликов [Куликов, 2000]). Уточнення 

«суб’єктивності» має значення, оскільки в соціальних науках склалася традиція 

розглядати щастя / благополуччя як індивідуальне «внутрішнє» явище, на яке 

впливають соціальні фактори, тоді як соціальне благополуччя стало 

відображенням стану суспільства. ССБ, на нашу думку, акцентує цілісне явище 

позитивного переживання людиною свого існування як суспільної істоти. 

Поняття соціального благополуччя має виражений міждисциплінарний 

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

інших умов життєдіяльності людини. Найбільш поширені трактовки соціального 

благополуччя проаналізувала І. В. Мерзлякова: матеріальний достаток, добробут, 

багатство (П. Самуельсон, А. Сміт, Е. Тоффлер); позитивний емоційний стан 
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(У. Джеймс, А. Кемпбелл, А. Маслоу, Е. Фромм); фізичне, психічне і соціальне 

здоров’я (Н. М. Амосов, І. А. Гундаров, Б. А. Классов); гармонійні відносини 

людини і навколишнього природного середовища (У. Бек, Г. Г. Ділігенський, 

Д. Маркович); ідеальний соціальний лад (Е. Дюркгейм, О. Конт, К. Маркс, 

Р. Мертон, Т. Парсонс, П. А. Сорокін, Г. Спенсер); результат узгодженої 

соціальної поведінки та ефективної міжособової взаємодії (М. Вебер, Дж. Мід, 

Дж. Хоманс) [Мерзлякова, 2007]. 

Складність полягає в тому, що під одним терміном розуміються власне два 

взаємозв’язані, однак відмінні поняття: одне стосується суспільства як системи 

(соціологічна трактовка), інше – переживань конкретної особи (психологічна 

трактовка). Так, М. В. Захаров розрізняє соціальне благополуччя як інтегральну 

оцінку, що відображає реальну ситуацію в широкій спільноті, і показує ступінь 

задоволеності матеріальних і духовних потреб її членів; й соціальне благополуччя 

як задоволеність особистості своїм соціальним статусом і актуальним станом 

суспільства, до якого вона належить, задоволеність міжособистісними зв’язками 

та статусом в мікросоціальному оточенні [Захаров, 2011]. 

Вперше соціальне благополуччя як наукова категорія стало вивчатися в 

соціології й економіці, де воно розглядалося як «оптимальний стан людини, 

соціальних груп, спільнот, суспільства в цілому» [Мерзлякова, 2007, с. 2]; 

«складний, багатогранний, динамічний процес задоволення і розвитку фізичних, 

духовних і соціальних потреб, а також наявність необхідних умов в суспільстві 

для задоволення цих потреб» [Рахлина, 2009, с. 5]. Аналогічне визначення для 

позначення соціального самопочуття використовує Н. Г. Симонович. На його 

думку, це – «переживання представників конкретного суспільства (групи, 

колективу) відносно прояву складного співвідношення між індивідуальними та 

соціальними очікуваннями і задоволеністю своїм реальним статусом та 

становищем, життям в цілому» [Симонович, 2003, с. 5]. (Загальний огляд 

дефініцій соціального благополуччя і соціального самопочуття наведено в 

додатку А). 
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Зауважимо, що в соціологічній науці реалізується операціоналізаційний 

підхід: соціальне благополуччя найчастіше визначається емпірично як набір 

певних індикаторів, що стосується соціального життя людини (ці набори істотно 

варіюють), без системного уявлення про феномен благополуччя як такий. 

Масовий рівень соціального благополуччя, що описує функціонування всієї 

соціальної системи, досить часто в англомовній літературі позначають як «societal 

well-being», у російській соціології використовується термін «соціальне 

самопочуття». 

В зарубіжній і вітчизняній психології принципово різні підходи до трактовки 

поняття суб’єктивного благополуччя в цілому та його соціального аспекту 

зокрема. Очевидно, що обов’язково враховується динамічний аспект цього явища, 

оскільки особа взаємодіє з елементами соціального середовища (іншою 

особистістю, групою, спільнотою), що як впливають, в свою чергу, на неї, так і 

можуть бути активними безвідносно до спостерігача. В зарубіжній (переважно 

американській) соціології та соціальній психології суб'єктивне благополуччя 

розглядається як «природний» стан людини, характерний для більшості. Його 

порушення в негативний бік є проблемою, що передбачає необхідність корекції 

(економічної, соціальної, психологічної). Головна мета суспільної політики – 

побудова «благополучного суспільства», де більшість буде переживати 

індивідуальне благополуччя. 

В російській психології поняття «благополуччя» і «щастя» використовуються 

або для позначення дуже короткотривалого стану особи, або як метафора 

ідеального життя [Зализняк, 2005]. Відзначимо, що вивчаючи рівень задоволення 

соціальних потреб і його оцінку людьми, американські й європейські соціологи 

використовують термін «соціальне благополуччя», тоді як російські дослідники – 

«соціальне самопочуття» (яке за семантичним змістом може бути як «гарним», 

так і «поганим»). Таким чином, у вивченні психологічної проблеми відобразилась 

як методологія, так й ідеологія (споживацька західна і фаталістична 

пострадянська). 
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В більшій мірі параметри соціального благополуччя представлені в рамках 

дослідження соціального самопочуття в соціології. Наприклад, в одній з останніх 

робіт Л. І. Михайлова визначає соціальне самопочуття як певне переживання з 

приводу комфортності чи дискомфортності свого буття в соціумі [Михайлова, 

2010], що збігається з визначенням соціального благополуччя Дж. Ларсона 

[Larson, 1993]. С. О. Лебедєва і М. О. Пучкова розглядають соціальне самопочуття 

як інтегральну характеристику (не)задоволеності людини своїм соціальним 

становищем; узагальнений індикатор реакції населення на соціальні 

перетворення, який визначається ступенем задоволення його соціальних потреб 

[Лебедева, Пучкова, 2009, с. 144], що відтворює визначення соціального 

благополуччя І. В. Мерзлякової та Дж. Ейлеса. В теорії соціального самопочуття 

російського дослідника Н. Г. Симоновича вказується, що цей феномен має три 

рівні: індивідуально-особистісний, соціально-психологічний, масовий, однак він 

використовує даний термін для позначення явища будь-якого рівня, що вносить 

певну термінологічну плутанину [Симонович, 2003]. В іншій роботі Я. Н. Крупець 

взагалі під соціальним самопочуттям розуміються як індивідуальні параметри 

(стан здоров’я, настрій, переживання відчуттів щастя та оптимізму), що 

традиційно відносять саме до суб’єктивного благополуччя, так і загальні оцінки 

людиною зовнішніх умов (сприймання ситуації в країні та часі, в якому людина 

живе) та сприймання власного становища в нових умовах (персональний рівень 

ССБ) [Крупец, 2003]. 

Потрібно звернути увагу, що концепції соціального самопочуття, як і у 

випадку ССБ, не мають єдиного підходу до визначення свого предмету. Соціальне 

самопочуття трактується як три різні феномени. Так, по-перше, воно визначається 

як задоволеність різними сторонами життя [Давыдова, 1992; Орлова, 1998; 

Лебедева, Пучкова, 2009]. По-друге, соціальне самопочуття розглядається в 

евдемонічному контексті як інтегральна характеристика реалізації життєвої 

стратегії особистості (співвідношення між рівнем домагань і ступенем 

задоволення смисложиттєвих потреб), а також ставлення до навколишньої 

дійсності [Петрова, 2000]. По-третє, поширене гедоністичне трактування як 
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співвідношення позитивного й негативного афекту. Як емоційно-оцінне ставлення 

індивіда до системи соціальних відносин та свого місця в цій системі 

інтерпретують соціальне самопочуття українські дослідники [Головаха, Панина, 

Горбачик, 1998]. В. М. Чугуєнко і Є. М. Бобкова намагаються поєднати 

гедоністичний та евдемонічний аспекти, вони пропонують розділяти соціальний 

настрій як афективні компоненти свідомості, та соціальне самопочуття як 

рефлексивне соціально-аксіологічне знання, що спирається на життєвий досвід. 

Вони підкреслюють подвійну «соціальність» останнього: рефлексивне знання 

постає і як предмет, і як джерело самопочуття. На їх думку, соціальне 

самопочуття – «інтегральна характеристика суб’єктом його взаємодії з іншими 

суб’єктами на основі рефлексивних знань і розуміння системи статусно-рольових 

відносин в суспільстві» [Чугуенко, Бобкова, 2013, с. 19]. 

Соціологічна категорія «соціальне самопочуття» досить обмежено враховує 

механізми індивідуальних переживань, вона більше спрямована на відображення 

масового рівня соціальних систем, що має досить чіткі об’єктивні «вимірювані» 

індикатори. Відповідно ряд параметрів (відмінних в різних концепціях) 

порівнюється з певним еталоном, а суб’єктивність інтерпретується як рівень 

адаптації до наявних соціальних умов. Найбільш «психологічним», на нашу 

думку, є визначення соціального самопочуття Н. Л. Баталовою, як «комплексної 

оцінки індивідом свого положення в структурі соціуму, яка залежить від ступеня 

успішності соціальної адаптації, адекватності поведінкових патернів та системи 

цінностей, що формуються в процесі інтеграції соціального суб’єкта в умовах 

конкретного соціального часу» [Баталова, 2006, с. 9]. 

Слід відзначити ще одну традицію у використанні термінології. Так, термін 

«соціальне самопочуття» частіше використовується при описі спільнот. 

Наприклад, типовою темою досліджень є така як «Соціальне самопочуття певної 

групи (молоді, пенсіонерів, педагогів і т. д.), що проживає на певній території 

(знаходиться в специфічних умовах)». В цьому ракурсі соціальне самопочуття 

наближається за змістом до соціального настрою, відображаючи афективні 

реакції. Крім того, в подібних дослідженнях як правило фіксують зріз існуючих 
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переживань і оцінок за певними критеріями (індикаторами), що дає мало 

можливості з’ясувати чіткі закономірності прояву явища. Тоді як поняття 

«суб'єктивне соціальне благополуччя» фокусується на переживанні конкретної 

особистості (психологічний ракурс), а також описує саме позитивний полюс, що є 

і своєрідною психологічною нормою, і метою психологічної допомоги. 

Таким чином, в соціології соціальне благополуччя розглядається глобально 

як параметр існування соціальної системи. Зокрема, підкреслюється, що соціальне 

благополуччя на соцієтальному рівні – це здатність суспільства протистояти тим 

змінам, що зменшують благополуччя окремої людини. Антиподом соціального 

благополуччя визначається «соціально-культурно-психологічний голокост», 

ознаками якого є ненадійність, ізоляція, концентрація влади, ерозія соціального 

капіталу та відчай [Xing, Muchie, 2003]. 

Суб’єктивна оцінка соціального благополуччя особою часто не збігається, а 

інколи й суперечить об’єктивним показникам. Для того, щоб розрізняти ці два 

параметри, інколи в англомовній літературі використовують термін «societal well-

being» для позначення соціологічного (глобального) підходу та «social well-being» 

– для відображення психологічного (суб’єктивного) трактуванння. На нашу 

думку, в першому випадку (оскільки в українській мові нема відповідного 

унікального еквіваленту для позначення соціального благополуччя на макрорівні) 

доцільним було б використання терміну «соціальне благополуччя», а в другому – 

«суб'єктивне соціальне благополуччя».  

Питання щодо співвідношення індивідуального (персонального) і соціально-

го (суспільного) благополуччя не вирішене. Бар’єром у його розв’язанні слугує 

різна трактовка терміну «соціальний». Вона може бути «широкою» та «вузькою». 

З одного боку, людина не може існувати поза соціумом, а тому благополуччя 

завжди носить соціальний характер. Відповідно предметом аналізу стають рівні 

переживання (оцінки благополуччя) в суспільстві. В цьому ракурсі виділяють 

соцієтальний (рівень соціальних систем), соціально-психологічний (рівень груп) 

та індивідуальний рівні благополуччя. З другого боку, предмет переживання 

самого індивіда теж може бути відмінним: я як особа (сам для себе, індивідуальне 



39 

 

благополуччя); я як учасник стосунків (окремі види стосунків з різними людьми, 

при чому оцінка цих стосунків може істотно варіювати); я як учасних різних 

малих груп (як безпосередні контакти, так і групове членство; оцінка також може 

варіюватися); я як представник великих груп (соціальна ідентичність, наприклад 

національна). Як окремий конструкт можна виокремити співвідношення 

особистого (індивідуального) благополуччя з благополуччям інших людей, груп і 

суспільства в цілому. Всі ці атрибути для особи існують одночасно і знаходяться в 

складних залежностях, актуалізуючи одні рефлексивні процеси і пригнічуючи 

інші. Л. Д. Заграй підкреслює, що «актуалізація персональної ідентичності 

подавляє соціальний полюс самокатегоризації …, і навпаки» [Заграй, 2015, с. 34]. 

Таким чином, предметом оцінки може бути все те, що становить соціально-

психологічний простір особистості. Відповідно, в різних концепціях представлені 

різні рівні соціально-психологічних явищ. Зокрема, соціальний компонент 

представлений в сучасних теоріях благополуччя як: 1) соціальне (соцієтальне) 

благополуччя – сума аспектів незалежного індивідуального благополуччя; 

2) соціальні причини і необхідний ресурс індивідуального благополуччя; 

3) аспекти індивідуального благополуччя, що мають соціальну основу; 

4) індивідуальні пріоритети щодо благополуччя інших, колективного 

благополуччя і благополуччя спільноти; 5) індивідуальні й групові оцінки 

аспектів благополуччя. Отже, поняття ССБ стає точкою перетину між соціальним 

благополуччям як функції суспільної системи і персональним благополуччям як 

індивідуального переживання. 

В психологічній науці соціальне благополуччя розглядається як 

індивідуальне переживання позитивного соціального функціонування: 

«оптимальне функціонування в суспільстві» [Muller, 2012, р. 2]; «аспект 

загального суб'єктивного благополуччя, що стосується соціальної взаємодії і 

залученості» [Evans, Vallelly, 2007; р. 2]. За Дж. Ларсоном, соціальне 

благополуччя відображає «внутрішні відповіді на стимули – почуття, думки та 

поведінку, – що відображають задоволеність або незадоволеність соціальним 

середовищем» [Larson, 1996, p. 186]. Є інші трактовки: «Соціальне благополуччя 
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– частина евдемонічного аспекту благополуччя, що фокусується на соціальному 

житті» [Joshanloo, Ghaedi, 2009, р. 295]; «виникнення позитивного або 

негативного психічного стану не тільки від дій інших людей, але й від володіння 

суспільними благами, стосунків з іншими людьми» [Skilton, 2009, p. 2]. В 

недавній роботі А. Бармана та С. Р. Чоудхурі соціальне благополуччя 

розглядається як здатність особистості успішно взаємодіяти в межах наявної 

соціальної ситуації або групи, що зближує дане поняття з трактуванням 

соціального інтелекту [Choudhury, Barman, 2014]. В європейській соціальній 

психології соціальне благополуччя трактується як «індивідуальне благополуччя, 

що включає соціальні зв’язки як головну частину його «функціонального» 

елементу» [Huppert et al., 2013, р. 3]. 

Відповідно до точки відліку (соціологічної чи психологічної) ССБ 

найчастіше розглядають як аспект (складову) загального суб'єктивного 

благополуччя людини (задоволеність життям) (наприклад, [Куликов, 2000; 

Callaghan, 2008; Evans, Vallelly, 2007]; інколи явно, але здебільшого 

опосередковано – як систему соціальних чинників, що впливають на загальний 

концепт суб'єктивного благополуччя [Зараковский, 2004; Бочарова, 2005; 

Кулайкин, 2006; Diener, Seligman, 2004; Helliwell, Putnam, 2004; Cohen, 2004]. 

Також соціальне благополуччя трактується як індикатор суб’єктивної якості 

життя [Rapley, 2003; Bowling et al., 2003]. Крім того, в останній час з’явилися 

публікації, де психологічне, соціальне та емоційне благополуччя розглядаються 

як окремі структури більш загального фактору – суб'єктивного благополуччя 

[Muller, 2012; Gallagher, Lopez, Preacher, 2009] або процвітання [Keyes, 2002]. 

Оскільки як базова концепція використовується афективна теорія Е. Динера, в 

значній частині концепцій підкреслюється емоційний аспект, пов'язаний з іншими 

людьми. Так, у вищезгаданій роботі індійських дослідників соціальне 

благополуччя визначається як «оцінка якості зв’язків з іспільнотою та групою» 

[Chouhury, Barman, 2014; р. 264]. Робить акцент на позитивні взаємини як 

ключовий аспект соціального благополуччя і Дж. Мінкенен: «соціальне 

благополуччя дитини – позитивна ситуація (сприятливі взаємини) між дитиною та 
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іншими людьми в її житті (батьки, інші родичі, дорослі няні, тренери, друзі 

тощо)» [Minkkenen, 2013; р. 551]. 

У вітчизняній психології аналізувалися явища, які за змістом відповідають 

характеристикам ССБ. Використовувалися такі терміни як «психологічний 

комфорт» людини в суспільстві [Донченко, 2005], «життєвий комфорт» [Бурова, 

2013; Сохань, 2010], «соціальне самопочуття» [Головаха, Панина, Горбачик, 

1998], «соціальний комфорт» [Мосаєв, 2010; Піддубний, 2005]. Зокрема 

В. Піддубний описує рівень домагань, який пов’язаний з інформацією про ті 

блага, що можуть стати прагненнями людини [Піддубний, 2005]. На думку 

Ю.В. Мосаєва, соціальний комфорт поєднує об’єктивні умови існування людей, 

які б можна було розглядати як соціально комфортні (рівень життя), і суб’єктивні 

відчуття людини (щастя) [Мосаєв, 2010]. 

В апарат психологічної науки поняття «суб'єктивне соціальне благополуччя» 

увійшло завдяки роботам Л. В. Куликова та Р. М. Шаміонова. Р. М. Шаміонов 

виділив соціальний модус суб'єктивного благополуччя, який описується як 

система зв’язків і відносин, що кваліфікуються як необхідні та достатні для 

збереження внутрішньої рівноваги [Шамионов, 2002]. Л. В. Куликовим соціальне 

благополуччя визначалось як задоволеність соціальним статусом, станом 

суспільства, до якого належить індивід, міжособовими зв’язками тощо. Він 

підкреслює суб’єктивний аспект подібного переживання і пропонує розділяти 

поняття соціального благополуччя та суб'єктивного соціального благополуччя  

[Куликов, 2000]. Російська дослідниця Ю. В. Бессонова, визначаючи «загальне» 

благополуччя, на нашу думку, описує його соціальний аспект: «благополуччя – 

наявність соціальної підтримки, прийняття групою, відкритість у взаєминах та 

відсутність конфліктів, сприятливе соціальне оточення і керування навколишнім 

середовищем, включення в поняття особистого благополуччя благополуччя 

близьких та значущих людей» [Бессонова, 2012, с. 33]. В праці, присвяченій 

аналізу підходів до вивчення благополуччя, пропонується розділяти 

міжособистісне благополуччя як ступінь задоволеності особою якістю 

міжособистісних стосунків і соціальне благополуччя як ступінь задоволеності 
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своїм соціальним статусом і соціальними ролями [Батурин, Башкатова, Гафарова, 

2013]. 

Соціальне благополуччя часто розглядається як «соціальний капітал» 

[Helliwell, 2011; Helliwell, Layard, Sachs, 2012; Helliwell, Wang, 2011; Stiglitz, Sen, 

Fitoussi, 2009]. Ф. Мюнір вважає, що можна поставити знак рівності між 

соціальним благополуччям і соціальним капіталом, оскільки вимірюються сімейні 

зв’язки, кількість близьких друзів та родичів, членство в групах, участь в 

релігійній і волонтерській діяльності [Munir et al., 2012]. На нашу думку, 

ототожнювати ці поняття некоректно. Соціальний капітал – це швидше ресурс, 

який суспільство й особистість використовує для досягнення благополуччя, але 

його людина може і не використовувати, хоча й мати; наприклад, велика кількість 

друзів не забезпечує автоматично відсутність почуття самотності. 

На сьогодні не існує прийнятого науковою спільнотою дефініції ССБ, 

швидше є опис, де перераховуються його складові та ознаки, які можуть 

вказувати на певний рівень соціального благополуччя. Така плюралістичність 

пов’язана з тим, що ССБ є поліфеноменологічною категорією, якій притаманна 

багатоаспектність, а відповідно й варіативність у визначенні та трактуванні. 

Складність визначення ССБ полягає і в тому, що воно стосується різних рівнів 

соціального буття: міжособистісної сфери, участі в групах різних рівнів і членства 

в суспільстві. Різні теорії звертаються до різних рівнів, пропонуючи свій 

відповідний ракурс висвітлення. 

Найбільшого поширення в американській психологічній науці набула 

концепція соціального благополуччя, запропонована соціальним психологом 

К. Л. М. Кізом [Keyes, 1998]. Дана робота залишається найбільш системною, на 

неї спираються всі подальші дослідження ССБ в США. К. Л. М. Кіз зауважує, що 

соціальні психологи не завжди враховують соціальні критерії, які люди 

використовують, оцінюючи власне благополуччя. Акцент робиться або на 

клінічних вимірах (відсутність депресії), або використовуються глобальні виміри 

задоволеності життям чи щастя. Використовуючи доробок соціологічної науки 

щодо визначення «вигод суспільного життя», К. Л. М. Кіз запропонував 
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«соціальну версію благополуччя» в психологічній трактовці. Він дає таке 

визначення: «соціальне благополуччя звернене до того, як люди бачать свої 

стосунки з іншими і більш широкою спільнотою, а також власне функціонування 

в суспільстві» [Keyes, 1998, p. 122]. Він операціоналізує ССБ через його прояви – 

сприймання людиною її інтеграції в суспільство, прийняття її іншими людьми, 

зв’язність з суспільством і соціальними подіями, смислу соціального внеску та 

потенціального зростання суспільства. 

Таким чином, категорія «суб'єктивне соціальне благополуччя» має дві стадії 

свого розвитку. На першій, латентній, стадії в науковому обігу відсутнє 

безпосередньо саме поняття, хоча питання благополуччя членів груп і спільнот 

розглядаються доволі детально в рамках концепцій глобального суб'єктивного 

благополуччя. Цей період тривав до кінця ХХ ст. і характеризувався розглядом 

вченими концептуального поля поняття на інтуїтивному рівні, в межах 

дослідження суміжних понять – якості життя, щастя, процвітання, суб'єктивного 

благополуччя тощо. Типовим було вивчення соціальних параметрів як 

зовнішнього чинника, що впливає на переживання задоволеності життям, 

позитивний і негативний афект. На другій, експліцитній, стадії термін «соціальне 

благополуччя» починає використовуватися в науковій (особливо соціологічній та 

економічній) літературі як поняття, що відображає ступінь задоволеності суб’єкта 

своїм становищем у суспільстві. Ведуться пошуки «об’єктивних» індикаторів, 

перш за все в соціології й економіці, спираючись на які можна вивчити становище 

великих соціальних систем. З’являються методичні засади для емпіричного 

дослідження тих аспектів суб'єктивного благополуччя, що стосуються 

переживання соціального буття особою. 

Більшість досліджень соціального благополуччя можна розділити на дві 

групи відповідно до трактовки цього поняття. В першій – виділяються соціальні 

індикатори благополуччя суспільства як системи, в другій – вивчаються 

особливості індивідуальних переживань, пов’язаних з безпосередньою 

соціальною взаємодією (здебільшого в малих групах, хоча в останній час в зв’язку 

з появою концепцій соціального капіталу стали приділяти увагу й більш широким 
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зв’язкам). «Вузьке» (психологічне) та «широке» (соціологічне) трактування часто 

підміняють одне одного. Крім того, терміни «соціальне благополуччя», 

«суб’єктивне благополуччя», «соціальне самопочуття», «якість життя», 

«процвітання» часто використовуються як синоніми. Саме тому, на нашу думку, 

необхідним є введення відповідного терміну для позначення цього феномену – 

суб'єктивне соціальне благополуччя. Такий термін зустрічається в деяких 

публікаціях, однак як синонім в загальному переліку понять.  

По відношенню до загального суб'єктивного благополуччя ССБ 

розглядається як: 

1) аспект (складова) загального суб'єктивного благополуччя людини 

(задоволеність життям) [Куликов, 2000; Evans, Vallelly, 2007; Callaghan, 2008]; 

психологічне, соціальне та емоційне благополуччя розглядаються як окремі 

структури більш загального фактору – суб'єктивного благополуччя [Gallagher, 

Lopez, Preacher, 2009; Muller, 2012]; 

2) аспекти індивідуального благополуччя, що мають соціальну основу [Рат, 

Хартер, 2011]; 

3) необхідний ресурс індивідуального благополуччя і система соціальних 

чинників, що впливають на загальний концепт суб'єктивного благополуччя 

[Зараковский, 2004; Diener, Seligman, 2004; Helliwell, Putnam, 2004; Cohen, 2004; 

Бочарова, 2005]; 

4) індикатор суб’єктивної якості життя [Rapley, 2003; Bowling et al., 2003]; 

5) середній рівень між індивідуальним та соціетальним благополуччям 

[Prilleltensky, Prilleltensky, 2005; W Ng, Fisher, 2013; Itzhaky, Zanbar, Levy, 

Schwartz, 2013]; 

6) сума аспектів незалежного індивідуального благополуччя (соцієтальне 

благополуччя) [Diener, Seligman, 2004; Scollon, Diener, 2006; Баталова, 2009]. 

Описуючи окремі структури ССБ, акцент робиться або на особистість, або на 

позаособистісні зовнішні фактори (характеристики соціальних зв’язків, 

здебільшого в соціології). В першому випадку ССБ розглядається як: 1) здатність 

оптимально функціонувати в спільноті (соціальний інтелект, конативний аспект) 
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[Nieboer, Lindenberg, Ormel, 1999; Chouhury, Barman, 2014]; 2) індивідуальні 

пріоритети щодо благополуччя інших, колективного благополуччя і благополуччя 

спільноти [Баталова, 2009; Бессонова, 2013] – мотиваційний аспект; 3) емоційно-

оцінний стан, що виникає в результаті зміни свого становища в структурі 

суспільства [Кулайкин, 2006; Рахлина, 2009] – афективний аспект; 4) стан, що 

відображає рівень задоволеності соціальних потреб суб’єкта [Куликов, 2000; 

Смирнова, 2013; Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013; Chouhury, Barman, 2014]; 

5) оцінка соціальних зв’язків, рефлексія свого соціального буття [Баталова, 2009; 

Симонович, 2013; Chouhury, Barman, 2014] – когнітивний аспект. 

Таким чином, соціальна психологія розглядає ССБ з суб’єктних позицій: на 

індивідуальному рівні – як рефлексію окремим суб’єктом свого соціального 

буття, задоволеності його різними сторонами; на соціально-груповому рівні – як 

сукупність оцінок групою головних аспектів своєї життєдіяльності, зумовлених 

соціальною реальністю. Тоді як соціологія використовує процесуальний підхід, 

описуючи ССБ як відображення процесів, що відбуваються в спільноті 

(соціальних, економічних, політичних). Друга лінія розмежування стосується 

«джерела» благополуччя: прихильники гедоністичного підходу роблять акцент на 

системі суб’єктивних відчуттів, що свідчать про психологічний комфорт, 

евдемонічного підходу – на процес досягнення гармонії стосунків в соціально-

позитивному контексті. 

Аналіз існуючих теоретичних підходів показує, що концептуальні уявлення 

про природу і структуру ССБ залишаються нерозробленими. Теорії внесли 

вагомий внесок в розвиток наукових уявлень про соціальне благополуччя, однак 

висвітлюються окремі аспекти цієї проблеми. Жодний з існуючих теоретичних 

підходів не пояснює на задовільному рівні все різномаїття його проявів. Всі 

виділені складові ССБ здебільшого стосуються його часткових елементів. 

Незважаючи на опубліковані роботи, наявна відсутність емпірично перевіреної 

цілісної концепції ССБ. Єдине, що згадується в усіх теоріях, це – соціальний 

аспект (взаємодія з соціальними об’єктами різних рівнів), а також позитивний 

полюс переживань, з цим пов'язаний. Складність визначення цього феномену 
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багато в чому пов’язана із різною трактовкою поняття «соціальність». В одному 

випадку воно використовується для позначення зовнішнього джерела 

благополуччя, підкреслюючи факт соціального буття особистості. В рамках 

соціально-конструктивістського підходу акцентується той аспект, що концепція 

благополуччя є продуктом певного історичного й культурного контексту, а тому 

відображає загальну варіативність людського розвитку. Сучасні дослідники 

розглядають благополуччя як екзистенційний мультиконцепт, що уособлює 

людський досвід життя [La Placa et al., 2013]. В іншому випадку соціальність 

характеризує предмет об’єктивізації: при визначенні суб'єктивного благополуччя 

мова йде про соціальні об’єкти, щодо яких здійснюється оцінка та переживається 

(не)задоволення. Зрозуміло, що через багатомірність, полісемантичність і 

динамічність ССБ однозначність трактування навряд чи досяжна. Однак постає 

необхідність в інтеграції наукових уявлень, в соціально-психологічному аналізі 

ССБ, його сутності, змісту, чинників і психологічних засобів забезпечення його 

переживання. 

Виходячи з вищезазначеного, ми пропонуємо таке визначення: Суб'єктивне 

соціальне благополуччя – 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 особистість визначає своє соціальне буття як 

оптимальне і відчуває емоційний комфорт. 

 

1.2. Психологічна структура суб'єктивного соціального благополуччя 

1.2.1. Підходи до визначення структури суб'єктивного соціального благополуччя в 

психології 

Найбільш загальні закономірності існування ССБ можуть бути виявлені в 

ході детального аналізу окремих його складових, що утворюють цілісну систему. 

Психологічна структура ССБ 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 
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модуля з керівними функціями. Складність полягає в тому, що виокремлення 

компонентів в такій системі є досить умовним: всі вони нерозривно пов’язані. 

Так, якщо виокремити афективний параметр, ССБ спирається на емоційну 

підсистему, що містить велику кількість парціальних, суб’єктивних оцінок 

успішності (а відповідно задоволення) в сім’ї, дружній та професійній групі, в 

спільноті в цілому (статус), які інтегруються в цілісне переживання благополуччя. 

Процес переживання ССБ не є адитивним, лінійним – поєднання певного 

комплексу різнорідних характеристик не зводиться до однозначної сумарної 

ознаки, але утворює в сукупності певний тип переживання благополуччя.  

Якщо спиратися на когнітивний параметр, очевидною стає різнорідність і 

різнорівневість соціальних систем: предметом рефлексії можуть бути окремі 

особи, варіативно значущі в житті конкретного суб’єкта, стосунки всередині груп 

(сімейної, дружньої, робочої, групи дозвілля тощо), власне групи в цілому, 

спільноти (сусідські, «громадська думка»), великі соціальні групи (етнічні, 

релігійні, професійні групи), держава та суспільство в цілому. Складність полягає 

в тому, що описуючи ССБ дослідники роблять акцент на певний його конструкт 

(складову), відповідно пропонуючи методи виміру. Так, М. Л. Мюллер робить 

акцент на сімейні відносини [Muller, 2012], ізраїльські дослідники зводять 

соціальне благополуччя до благополуччя в спільноті (стосунки з сусідами і 

жителями місця проживання) [Itzhaky et al., 2013], К. Л. М. Кіз акцентує 

соцієтальний (загально-суспільний) рівень [Keyes, 1998], І. Макдауел, К. Ньюел, 

Л. Калаган підкреслюють міжособистісний рівень – стосунки з іншими людьми 

[McDowell, Newel, 1987; Callaghan, 2008]. 

Як інтегральний показник життя людини ССБ утворює багатомірну, 

багаторівневу та динамічну систему суб’єктивних вимірів соціальних аспектів 

життя. Залежно від ступеня структурованості компонентів виділяються різні рівні 

його виміру. Таким чином, цей феномен може бути оцінений глобально, відносно 

всієї сукупності соціальних умов життя, або можуть оцінюватися певні конкретні 

області (наприклад, стосунки з певною людиною або групою). Рівень деталізації 

залежить від мети дослідження. 
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Проілюструємо складну внутрішню структуру ССБ на прикладі рефлексії 

соціальних об’єктів (осіб, груп різних рівнів, соціальних явищ) (табл. 1.1). 

Важливо зазначити, що елементи соціального середовища, в яке включена 

конкретна особа, не є пасивними, вони взаємодіють між собою та впливають як на 

суб’єкт, так і один на одного. Чинники та соціальні події, що впливають на 

соціальне самопочуття людини, неоднакові за значущістю впливу (нелінійні). 

 

Таблиця 1.1 

Рівні суб'єктивного соціального благополуччя за соціальною дистанцією 
 

Параметри 

Рівень суб'єктивного соціального благополуччя 

внутрішньо-

груповий 

публічний масовий 

Групи Сім’я, друзі, 

колеги, групи 

дозвілля 

Сусіди, знайомі, 

приятелі, учасники 

соціальних інтернет-

мереж, жителі місця 

проживання 

Громадськість, суспільні 

інститути, держава, 

суспільство 

Компоненти Афективний 

Когнітивний 

Конативний 

Афективний 

Конативний 

Афективний 

Когнітивний 

 

Рівень дистантності Низький Середній Високий 

Емоційна 

залученість 

Висока Середня Низька 

Рівень довіри Довіра до 

конкретних 

людей – висока 

Довіра до 

малознайомих та 

незнайомих людей – 

середня або низька 

Довіра до суспільних 

інститутів та людства в 

цілому – залежить від соціо-

політичної ситуації в країні 

Часовий вимір Минуле 

Теперішнє 

Майбутнє 

Минуле 

Теперішнє 

 

Теперішнє 

Майбутнє 

Очікування Артикульовані Локальні Глобальні 

Витрата ресурсів Висока Середня Низька, висока в період кризи 

Форми діяльності Допомога 

близьким 

Виконання 

зобов’язань  

Доброчинна 

діяльність 

Участь в суспільних заходах, 

політична участь 

Можливість впливу Висока Середня Низька 

Чутливість особи до 

реакції групи 

Висока Середня Низька 

Сенс стосунків Усвідомлений Неусвідомлений Рефлексується в період кризи 

спільноти 

 

Перший (внутрішньо-груповий) рівень є найвпливовішим: особа найбільше 

залучена у такі взаємини, приділяє їм найбільшу кількість часу, найсильніше 
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емоційно реагує на них, а відповідно саме цей рівень здійснює найбільший внесок 

у ССБ. Саме в ближньому колі людина задовольняє найважливіші соціальні 

потреби (в прийнятті, схваленні, підтримці, зв’язності, повазі тощо). 

Важливо, що одна й та ж група може задовольняти кілька соціальних потреб. 

Референтні групи є «багатофункціональними засобами» задоволення потреб 

[Nieboer et al., 2005]. Ієрархія груп є індивідуальною і динамічною, самі групи для 

кожної людини мають свою цінність залежно від системи ціннісних орієнтації, 

рівня задоволення потреб, життєвого досвіду та попереднього досвіду взаємодії з 

конкретними групами. Рівень дистантності, як правило, визначається культурою 

(індивідуалістичною чи колективістською): зокрема, в багатьох культурах сусіди 

можуть належати до ближнього кола, а колеги – до середнього. 

В дослідженнях був виявлений феномен гедоністичного парадоксу, який 

проявляється в пристосуванні до наявного рівня задоволення потреб: будь-які 

покращання соціальних умов, недавні життєві події можуть мати тільки 

тимчасовий ефект впливу на благополуччя, а їх подальший вплив швидко 

знижується, оскільки кожна людина повернеться до типового для неї «рівня 

щастя» [Easterlin, 2003]. Люди призвичаюються до надзвичайно позитивних або 

негативних подій, вважають їх природними і припиняють використовувати як 

еталон, за яким можна виносити судження, чи щасливі вони [Brickman et al., 

1978]. Саме тому людина звикає до своєї соціальної групи та її стимуляції (реакції 

оточуючих), тому за тих же самих умов потреби не задовольняються. Як приклад 

наведемо шлюбні стосунки, де з часом відбувається адаптація до допомоги, 

компліментів, подарунків і вони розглядаються як «звичні» та «обов’язкові». 

Протягом життя людина шукає інші нові соціальні групи, які дозволяють відчути 

новизну переживань. 

Прагнення до соціального благополуччя багато в чому задається 

культурними цінностями. Так, в індивідуалістичних культурах найбільшої ваги 

набувають емоції як головний компонент індивідуальності, тому поширена 

позиція, що соціальні стосунки мають приносити задоволення. Вважається 

природним, що люди прагнуть уникати тих зв’язків (зокрема і родинних), що 
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викликають негативні емоції. Таким чином, підвищується соціальна мобільність 

(кількість шлюбів протягом життя, кількість друзів і приятелів, широта соціальної 

мережі в цілому). Для колективістських культур характерна зовнішня оцінка 

життєвого успіху, цінністю постають соціальні зв’язки самі по собі. Важливою є 

їх стабільність, відповідно вони і не мають приносити задоволення. Баланс між 

підтримкою «старих» зв’язків і пошуком «нових» залежить від імпліцитної теорії 

благополуччя конкретної особи. 

В сучасному суспільстві є нормою ситуація, коли людина водночас залучена 

до великої кількості груп. Вона не може відчувати емоційний зв'язок, 

задовольняти свої соціальні потреби, сприймати стосунки як позитивні в усіх без 

винятку групах. Окремі стосунки мають більшу цінність і більший вплив на її 

переживання соціального буття, ніж інші. Існує певна суб’єктивна ієрархія 

значущості груп для людини, яка задається соціокультурним контекстом. 

Найчастіше спостерігається таке ранжування: сім’я, друзі, колеги, групи дозвілля, 

сусіди, приятелі, знайомі, учасники соціальних інтернет-мереж, жителі місця 

проживання, громадськість, суспільні інститути, держава, суспільство. Така 

ієрархія має істотні варіації: так, в підлітковому віці може набувати особливої 

значущості інтернет-група спілкування, сусідство відрізняється у великих і малих 

населених пунктах, роль громадськості та держави підвищується в період 

суспільної кризи. 

Якщо потреби в ближньому колі не задовольняються, більш усвідомленими 

стають реакції на більш дистантний рівень: незнайомі люди й члени громади, 

анонімні члени соціальних мереж стають значущими суб’єктами соціальних 

відносин. Наприклад, відомо, що залежними від соціальних мереж стають люди, 

які мають проблеми в реальному спілкуванні. Існує певний баланс між першим і 

другим рівнем: якщо стосунки в сім’ї людину не задовольняють і в неї немає 

друзів, дуже важливими стають реакції незнайомих людей (особливо в соціальних 

мережах, де анонімність довільна). Групи більшої дистантності легше викликають 

позитивні емоції (від сторонніх людей не очікується певних альтруїстичних дій на 

свою адресу), але й менш негативні (невдачі списуються на ситуативні чинники). 
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Широке коло (суспільство, держава) в більшості випадків є тлом та рідко 

усвідомлюється на рівні емоційних оцінок, що зачіпають групову ідентичність. 

«Поки неформальні мережі задовольняють головні потреби, індивіда не 

хвилюють недоліки державних організацій» [Роуз, 2002, с. 33]. Однак масовий 

рівень стає дуже актуальними у разі загрози існування спільноти, вимагаючи в 

такому випадку раціонального визначення позиції в системі громадської думки. 

Для досягнення балансу потрібно враховувати, який саме компонент його 

порушив: ближнє коло сильніше порушує емоційний баланс, а відповідно вимагає 

більше ресурсів (часу, зусиль, інформації) для його досягнення. В ближньому колі 

важче надбати позитивні емоції, тому що певні дії (як свої, так і інших) стають 

очікуваними, звичними, а тому позитивних переживань не викликають, однак й 

для емоційної сфери особистості воно має найбільшу значущість. Дальше коло 

(сприймання сусідів та спільноти) менше впливає на баланс, а відповідно вимагає 

менше індивідуальних, але більше соціальних ресурсів для його виправлення. 

Обираються ті групи, де менші витрати ресурсу, але більша емоційна віддача 

і легше задоволення соціальних потреб. Як правило, вибір іде серед ближнього 

кола: змінюється ієрархія важливості перебування в конкретній групі. Якщо з 

певних причин на одному рівні задовольнити потреби не можна, підвищується 

актуальність ширшого кола (сусіди, незнайомі люди, члени соціальних мереж), 

однак як тільки це стає можливим, суб’єкт знов повертається до ближнього. 

Соціально-психологічний підхід орієнтується на якість соціальної взаємодії й 

залученість до соціальних зв’язків. Різні автори виділяють різноманітні аспекти 

соціального життя людини, які, на їх думку, є найбільш актуальними для 

оптимального функціонування в суспільстві. Зауважимо, що в запропонованих 

теоріях структури ССБ часто змішуються об’єктивні та суб’єктивні параметри. 

Так, наприклад, з одного боку, згадуються частота соціальних контактів [Evans, 

Vallelly, 2007; Huppert, 2009], кількість часу, що витрачається на спілкування з 

близькими людьми [Мuller, 2012], широта реальної соціальної мережі [Callaghan, 

2008], з другого – в більшій частині теорій соціального благополуччя згадуються 

різноманітні характеристики якості взаємин: соціальна підтримка, повага, довіра 
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тощо. Виявлено, що кількісні (структурні, об’єктивні) параметри – кількість 

стосунків, частота контактів з друзями – менше впливають на благополуччя, ніж 

якісні (функціональні, суб’єктивні) – оцінка стосунків як приятельських, 

добровільна допомога тощо [Cohen, Syme, 1985; Cohen, Wills, 1985]. 

Виокремлені численні складові соціального благополуччя. Так, на думку 

Дж. Міхаельсона та колег, воно має два основні виміри: 1) сприятливі стосунки – 

ступінь та якість взаємодії з членами тих груп, до яких людина належить (сім'я, 

друзі, родичі та інші стосунки, де є взаємність); 2) довіра і належність до спільнот 

– довіра до інших, віра, що інші ставляться справедливо та з повагою, відчуття 

належності до тієї спільноти, де людина живе [Michaelson et al., 2009]. Для 

позначення другого компоненту ізраїльськими психологами використовується 

термін «благополуччя в спільноті» (community well-being), яке вони зводять до 

відчуття належності та трактують як знання того, що спільнота – безпечне місце, 

де сприяють задоволенню потреб і таким чином додають відчуття благополуччя 

[Itzhaky et al., 2013]. 

І. Макдауел і К. Ньюел вважали, що соціальне благополуччя складається з 

двох компонентів: 1) соціальне регулювання – задоволеність стосунками і 

виконанням соціальних ролей (зокрема й соціальна включеність та соціальна 

поведінка) і пристосування до оточуючого соціального середовища; 2) соціальна 

підтримка, що надається всіма членами широкої соціальної мережі (відчуття 

турботи та поваги, доступність допомоги, соціальні зв’язки та задоволення ними). 

Така система передбачає можливість врахування суб’єктивного (задоволення від 

соціального життя) та об’єктивного (кількість членів реальної соціальної мережі) 

аспектів соціального благополуччя [McDowell, Newel, 1987]. Дж. Ейнлі вказує на 

три складові соціального благополуччя: зв'язок з іншими, внесок в благополуччя 

спільноти, дотримання правил та домовленостей [Ainley, 2004]. Схожу структуру 

– міжособистісні стосунки, соціальна мережа підтримки та зобов’язання по 

відношенню до суспільства – пропонують індійські дослідники [Choudhury, 

Barman, 2014]. Дж. Ларсон виділяє як складові благополуччя найбільш значущі 
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аспекти рольового функціонування: якість шлюбних взаємин і батьківських 

обов’язків, професійну реалізацію, соціальну активність [Larson, 1993]. 

З позиції індивідуальних потреб соціальне благополуччя розглядається в 

теорії функцій соціальної продуктивності: люди активно прагнуть досягти своїх 

цілей, однак їх раціональність (вірування й очікування, визначення ситуації, 

способи рішення) значною мірою обмежена соціальними обставинами. 

Відповідно суб'єктивне благополуччя складається з двох компонентів: фізичного 

благополуччя (комфорт, збудження) та соціального благополуччя (прив’язаність – 

відчуття любові інших, статус – навички, освіта, багатство, поведінкове 

підкріплення – соціальне схвалення, відчуття «правильності») [Nieboer et al., 

2005]. Існують й інші погляди на структуру ССБ. Так, голландська дослідниця 

М. Л. Мюллер виділяє чотири компоненти: 1) сімейний стан (одружений, 

неодружений, ніколи не був одружений); 2) соціальні контакти (задоволеність 

соціальними контактами та кількістю часу, що проводиться з родиною, друзями і 

сусідами); 3) соціальна участь (кількість добровільних зобов’язань, членство, 

наприклад, в спортивному клубі, культурній або політичній організації); 

4) соціальні відносини (задоволеність і віра в суспільні інститути: уряд, поліцію, 

ЗМК, навколишнє середовище, економіку тощо) [Muller, 2012]. Діапазон 

соціальних зв’язків в даній концепції досить широкий: від дуже близьких (сім’я, 

друзі) до доволі узагальнених (суспільні інститути, навколишнє середовище). 

Л. Каллаган вважає, що соціальне благополуччя – структурний компонент 

суб'єктивного благополуччя, що включає соціальні стосунки, соціальну 

залученість, соціальну мережу, соціальну підтримку, крім того відчуття 

прийняття «соціальної ролі» та ідентичності [Callaghan, 2008]. 

На нашу думку, складність визначення критеріїв / компонентів соціального 

благополуччя пов’язана із різнорівневістю запропонованих характеристик. Так, 

довіра стосується індивідуальних настанов щодо суспільства, соціальна 

нормованість більше стосується вимог зовнішньої соціальної системи, тоді як 

термін «гарні стосунки» взагалі є метафорою, яка не має чіткої операціоналізації і 

може включати велику кількість атрибутів (зокрема, підтримку, регулювання, 
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соціальну зв’язність, позитивний афект і т. д.). Крім того, соціальна підтримка 

може розглядатися як більш широке поняття, що включає крім інструментальної 

та інформаційної підтримки, позитивні й негативні близькі стосунки, а соціальне 

функціонування зводиться до задоволення від виконання ролей [Hahn et al., 2010]. 

В даному контексті нам близька позиція І. та О. Пріллелтенскі, які виділяють 

атрибути благополуччя, що відмінні на трьох його рівнях: особистому, 

міжособовому, колективному (соціальному). Ознаки особистісного благополуччя: 

самодетермінація, відчуття контролю, самоефективність, фізичне та психічне 

здоров’я, оптимізм, відчуття сенсу життя, духовність. Ознаки міжособового 

благополуччя: турбота, повага до несхожості, взаємність, виховання і 

прив’язаність, підтримка, співробітництво, участь в прийнятті рішень. Ознаки 

колективного благополуччя: справедливий та рівноправний розподіл влади, 

ресурси, обов’язки щодо суспільства, рівність за статтю й расою, рівний доступ до 

високоякісної освіти, медичного обслуговування, рекреаційних засобів, доступне 

житло, можливості працевлаштування, доступ до їжі за розумними цінами, 

безпека, громадський транспорт, чисте навколишнє середовище, мир (фактично 

перераховуються ознаки соціального благополуччя в соціологічній трактовці). Всі 

ознаки взаємопов’язані, наприклад, гарні стосунки сприяють самодетермінації, а 

справедливий розподіл можливостей – фізичному і психічному здоров’ю 

[Prilleltensky, Prilleltensky, 2005]. 

Як вже зазначалося, найбільшого відомою в американській психологічній 

науці стала концепція соціального благополуччя, запропонована соціальним 

психологом К. Л. М. Кізом. Його модель базується на евдемонічному підході і 

звертається до соціальних аспектів людського функціонування. На думку автора, 

доцільно виділити п’ять вимірів, які є критерієм оптимального функціонування в 

соціальному середовищі [Keyes, 1998]. 

Соціальне прийняття – позитивне уявлення про людську природу та відчуття 

комфорту поряд з іншими людьми (соціальний аналог особистісного прийняття). 

Вважається, що особистість, прийнята іншими в емоційному плані, буде 

дотримуватися позитивних поглядів щодо людей взагалі та відчувати себе більш 
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комфортно, взаємодіючи з ними. Люди з високим рівнем цього параметру 

довіряють іншим і вважають, що інші здатні проявляти доброту та працелюбність. 

Соціальне прийняття – сприймання суспільства через характер та риси інших 

людей як узагальненої категорії. 

Соціальна актуалізація – віра в розвиток суспільства та в те, що у суспільства 

є потенціал, який реалізується через його інститути та громадян. Це оцінка 

особою потенціалу і траєкторії суспільства в цілому. Люди з високим рівнем 

цього показника більш оптимістичні стосовно майбутнього та вважають, що вони 

матимуть вигоду від соціального просування. На думку К. Л. М. Кіза, 

благополучні люди повинні вірити в те, що вони, як і інші, потенційно 

отримуватимуть вигоду з соціального росту. Наслідками соціальної актуалізації є 

фаталізм та безпомічність. Як самодетермінація в індивідуальному аспекті, 

соціальна актуалізація підкреслює, що суспільство контролює власну долю. 

К. Л. М. Кейс зазначає, що «індивідуальними» аналогами соціальної актуалізації є 

самореалізація (А. Маслоу), евдемонічне щастя (А. Вотерман), особистісний ріст 

(К. Ріфф). Схожістю цих понять є вимір відкритості досвіду і бажання 

неперервного розвитку. 

Соціальний внесок – оцінка власної цінності для суспільства, віра в те, що 

людині властиве те, що може бути позитивно оцінено суспільством. Особи з 

високим рівнем цієї характеристики високо оцінюють власний соціальний ресурс 

– потенціал здатності соціального забезпечення. Соціальний внесок – аналогія 

ефективності та відповідальності на індивідуальному рівні. К. Л. М. Кейс 

розрізняє самоефективність (віру в те, що можна реалізуючи певну поведінку 

досягти поставлених цілей), і соціальну відповідальність (позначення особистого 

зобов’язання, що сприяє суспільству). Соціальний внесок відображає міру 

відчуття людини, що незалежно від того, що саме вона робить, це поціновується 

суспільством та сприяє суспільному благу. 

Соціальна залученість (зв’язність) – сприймання якості, організації та 

діяльності соціального середовища, що включає розуміння світу, в якому живе 

людина, і турботу про нього. Це соціальний еквівалент відчуття, що у життя є 
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мета. Люди з високим його показником вважають послідовним як життя 

суспільства в цілому, так і своє приватне життя. Зовсім не обов’язково, щоб 

благополучні люди вважали, що вони живуть у досконалому світі, головне, щоб 

вони мали бажання зрозуміти те, що відбувається навколо них. Соціальна 

залученість забезпечує відчуття того, що суспільство піддається розумінню і є 

передбачуваним. Індивідуальний аналог даного поняття – самопослідовність, 

коли людина сприймає своє життя як передбачуване, кероване, зрозуміле. 

Соціальна інтеграція – міра, з якою люди відчувають певну єдність з 

оточуючими, що створюють простір їх соціальної дійсності, а також ступінь 

належності до окремих спільнот та суспільства в цілому [Keyes, 1998, p. 123]. 

Соціально інтегровані особи переживають комфорт у присутності інших людей, 

вважають соціальне середовище, в якому вони перебувають, здоровим, 

життєздатним і безпечним, а тому намагаються його зберегти. Соціальна 

інтеграція – оцінка якості ставлення до спільнот та суспільства в цілому, оскільки 

здорові люди повинні відчувати себе їх частиною. Для позначення рівня 

соціальної інтеграції використовують різні поняття: «згуртованість», «довіра», 

«толерантність», «відданість», в останній час – «соціальний капітал». Чим вища 

соціальна інтеграція, тим більше індивідуальне майбутнє переплітається в 

уявленнях особи з майбутнім інших людей і груп. Це багатомірна конструкція, 

що включає поведінкову складову (активна залученість до широкого діапазону 

взаємин та суспільної діяльності), пізнавальну складову (відчуття належності до 

спільноти, ідентифікація з соціальними ролями). На думку Ш. Когена, соціальна 

інтеграція є механізмом, що впливає на рівень гедоністичного благополуччя, 

оскільки забезпечує відносну незалежність від стресових факторів: вона сприяє 

позитивним соціальним станам, забезпечує інформацією, постає джерелом 

мотивації й соціального тиску щодо турботи про себе [Cohen, 2004]. 

Ці елементи, взяті в сукупності, показують, на думку К. Л. М. Кіза, якою 

мірою люди вирішують соціальні проблеми та позитивно функціонують в 

соціальному світі. Зрозуміло, що можливості досягнення соціального 

благополуччя змінюються протягом життя, як під впливом зовнішнього 
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середовища (соціальні структури обмежують або полегшують здатність людей 

успішно розв’язувати соціальні проблеми), так і під впливом внутрішніх ресурсів 

(наприклад, вікові зміни, або участь в різноманітних освітніх процесах).  

Незважаючи на поширеність цієї концепції в американській психологічній 

науці, деякі її положення викликають запитання. На нашу думку, неоднозначним 

є параметр соціального внеску. Дослідження присвячені альтруїстичній поведінці 

засвідчують, що людині властиво турбуватися перш за все про власні потреби та 

інтереси, допомога іншим здійснюється за залишковим принципом (коли 

вирішені власні проблеми). Здебільшого допомога охоплює ближнє коло і 

сприймається як рольовий норматив, й лише зрідка усвідомлено оцінюється. Для 

більшості людей, навіть зрілих особистостей, у повсякденному житті не 

характерно турбуватися про наслідки власної діяльності для суспільства, 

переживати / обмірковувати їх глобальне значення. Це швидше ознака 

нормативної вікової кризи. Соціальний внесок – це більше параметр з ракурсу 

системи, а не індивіда: було б доцільним для суспільства, щоб люди керувалися 

принципом суспільної користі, але це скоріше ідеальна мета, аніж критерій. 

На нашу думку, цей параметр викликає певні сумніви, особливо щодо меж 

використання в різних культурах, оскільки існує культурна специфіка цінності 

певних видів діяльності. Наприклад, суспільна діяльність (доброчинність, участь в 

роботі різних громадських організацій тощо) в деяких країнах не має великого 

соціального значення, відповідно індивідами, що в них проживають, не 

розглядається як критерій оцінки власної соціальної поведінки. Так, за даними 

соціологічних опитувань у Росії не брали участь в діяльності політичних партій 

97%, профспілок – 89%, церкви – 93%, доброчинних організацій – 97%, 

суспільній діяльності за місцем проживання – 97% [Хахулина, 2006]. Більшість 

людей з пострадянських країн переживає задоволення від свого життя, не 

оцінюючи власний соціальний внесок. Головна сфера соціальної актуалізації в 

пострадянських культурах – не суспільні, а сімейні та дружні зв’язки, частково 

професійні, однак це не є показником низького ССБ. 
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Виникає ряд питань стосовно параметру соціальної актуалізації, який менше 

відображає реальні зв’язки між людиною і суспільством, а швидше є 

сприйманням та прогнозом особи щодо свого майбутнього. Таким чином, це 

більше когнітивне уявлення, на якому мало відбиваються реальні соціальні 

взаємодії. Дана теза спирається на результати емпіричних досліджень, де 

соціальна актуалізація не має відповідного рівня значущості порівняно з іншими 

складовими ССБ [Portes, 1998]. Також на думку таких дослідників, як І. Макдауел, 

К. Ньюел, М. Л. Мюллер, Л. Калаган та ін., ключовим елементом ССБ є позитивні 

взаємини з іншими, в концепції К. Л. М. Кіз він відсутній. М. Джошанлу та 

М. Носратабаді виявили значущі позитивні кореляції між шкалою позитивних 

зв’язків і всіх вимірів соціального благополуччя [Joshanloo, Nosratabadi, 2009]. В 

дослідженні Л. М. Мюллер показаний кореляційний зв'язок між ССБ та довірою 

до таких суспільних інститутів, як уряд, поліція, ЗМК, економіка; при чому, 

зв'язок цієї довіри був набагато вищий саме з ССБ, а не психологічним і 

емоційним благополуччям [Muller, 2012]. Таким чином, віра в те, що суспільство 

та його інститути можуть позитивно змінюватися, довіра владі, є структурним 

компонентом соціального капіталу та ресурсом для підвищення ССБ. 

Проблема полягає в різних підходах до трактовки соціального благополуччя. 

Окремими дослідниками воно зводиться до наявності позитивних взаємин з 

іншими, тобто акцент робиться на якості стосунків людини з відносно обмеженою 

кількістю інших людей. В інших концепціях підкреслюється, що на соціальне 

благополуччя впливають соціально-психологічні настанови особистості по 

відношенню до всього суспільства [Keyes, 1998; Helliwell, Putnam, 2004]. 

«Соціальне благополуччя включає як міжособистісний, так і соціальний досвід та 

поведінку» [Land, 2010, р. 5]. Зрозуміло, що ці два конструкти пов’язані.  

Методологічна розбіжність породжує відмінність методичну – питання 

виміру ССБ. Емоційний параметр в теорії К. Л. М. Кіз вимірюється у сфері 

безпосередніх контактів із знайомими людьми (соціальне прийняття), однак 

когнітивний компонент стосується широкої системи належності до суспільства в 

цілому (соціальна актуалізація і соціальна включеність). Але проблема зв’язку 
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сприймання мікро- та макросоціуму на рівні індивідуальної свідомості потребує 

свого окремого вирішення, що в даній концепції не враховується. 

Отже, проаналізувавши існуючі у психологічній науці підходи до ССБ, 

можна виділити три його найважливіші аспекти: стосунки, задоволеність вищих 

потреб та соціальну нормативність (табл. 1.2). Важливо те, що така система 

динамічна, тому обов’язково необхідно враховувати реакцію особи на зміну 

ситуації та її прагнення зберегти чи змінити соціальну ситуацію. Зауважимо, що в 

нашій моделі ми розглядаємо емоційну оцінку як окремий певним чином 

підсумовуючий компонент, однак зрозуміло, що оцінки соціальних об’єктів, 

зокрема й власної особистості, відбуваються на будь-якому етапі побудови образу 

соціального буття, вони певним чином «розпорошені» в ньому. 

 

Таблиця 1.2 

Відображення структурних компонентів суб'єктивного соціального 

благополуччя в психологічних теоріях 

 
Структурний компонент Автор 

Стосунки 

Задоволеність взаєминами 

 

Позитивні міжособистісні стосунки 

 

«Коло турботи» 

І. Макдауел, К. Ньюел, Л. В. Куліков, 

М. Л. Мюллер, Дж. Ларсон 

К. Ріфф, Л. Каллаган, Ю. В. Бессонова, 

Дж. Мінкенен 

С. Кобб 

Групова належність 

- Статус 

- Соціальна залученість 

 

- Соціальна інтеграція (змістовно 

збігається із соціальною залученістю) 

 

А. Нієбойєр та ін., Л. В. Куліков 

І. Макдауел, К. Ньюел, Л. Каллаган, 

Ю. В. Бессонова 

К. Л. Кейєс 

Довіра до суспільних інститутів 

(соціальний капітал) 

- Задоволеність станом суспільства 

- Соціальні відносини 

- Соціальна довіра 

- Соціальна актуалізація 

 

 

Л. В. Куліков 

М. Л. Мюллер 

Ф. Х’юперт та ін., Дж. Міхаельсон та ін. 

К. Л. Кейєс 

Задоволеність соціальних потреб (афективний компонент) 

Соціальна підтримка І. Макдауел, К. Ньюел, Дж. Ларсон, 

Л. Каллаган, Дж. Мінкенен, 

Ю. В. Бессонова, Ф. Х’юперт та ін. 

Прив’язаність (любов інших)  А. Нієбойєр та ін. 

Відчуття, що інші ставляться з повагою Ф. Х’юперт та ін.; І. Макдауел, К. Ньюел 

Відчуття належності Ю. В. Бессонова, Ф. Х’юперт та ін. 
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Таблиця 1.2 (продовження) 

Соціальна нормативність (поведінковий компонент) 

Виконання соціальних ролей І. Макдауел, К. Ньюел, Л. Каллаган, 

Дж. Ларсон 

Керування навколишнім середовищем Ю. В. Бессонова, Дж. Ларсон 

Соціальне схвалення А. Нієбойєр та ін. 

Внесок: 

- Соціальний внесок 

- Соціальна участь 

- Активна залученість 

 

К. Л. Кейєс 

М. Л. Мюллер 

Ф. Х’юперт та ін. 

 

На нашу думку, структурна система ССБ складається з таких компонентів 

(рис. 1.1): 

Когнітивна підсистема ССБ – сприймання та осмислення людиною 

соціальних процесів. Включає, в свою чергу, такі складові: 

- Потребовий компонент: базові соціальні потреби (в позитивних стосунках, в 

соціальній зв’язності (належності), в автономії, в соціальному схваленні, в 

соціальній підтримці, в прийнятті та любові, в соціальному впливі); 

- Фрейм-компонент: концепція бажаного майбутнього – соціальні очікування 

і соціальні домагання (відображаються в настановах, цінностях, переконаннях, 

уявленнях про соціальний престиж, соціальні ролі, перспективи розвитку як свого 

особистого, так і групового та суспільного), уявлення про минулі процеси – 

соціальна пам'ять й індивідуальний досвід, що постають як певний фільтр, який 

забезпечує певний кут погляду на зміни, що відбуваються в соціальному житті 

людини (імпліцитна концепція благополуччя); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурні компоненти суб'єктивного соціального благополуччя 
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- Рефлексивний компонент: саморефлексія: усвідомлення безпосередньої 

соціальної реальності, уявлення про себе як суб’єкта соціальної діяльності 

(соціальні ролі), свого місця в системі суспільних відносин (особистісний і 

соціальний статус), відчуття правильності свого життя, сенсу того, що 

відбувається, відчуття контролю над подіями та почуттями (своєрідне слідкування 

за самим собою в процесі соціального функціонування та внесення коректив в 

поведінку, якщо це необхідно); соціальна рефлексія – усвідомлення того, як особа 

сприймається й оцінюється іншими (особами та спільнотами), тісно пов’язана з 

комунікативним компонентом. 

Конативна підсистема ССБ – прояв готовності чи неготовності людини до 

певних дій по збереженню чи зміні своєї соціальної ситуації (можливість змінити 

себе – контроль почуттів, змінити події – контроль зовнішнього середовища): 

- Комунікативний компонент: отримання інформації із соціального 

середовища як щодо бажаного соціального стану (цінності, настанови), так і щодо 

сприймання самої особи в системі соціальних відносин (як ближнього кола – 

батьків, друзів, шлюбного партнера, дітей тощо, так і випадкових людей 

(громадська думка) та ЗМК), де провідними будуть або схвалення та підтримка, 

або відмова в підтримці, осуд певних дій. 

- Діяльнісний компонент: соціальна взаємодія, виконання соціальних ролей, 

рівень соціальної активності та соціальних навичок. 

Емоційно-оцінна підсистема ССБ – провідні почуття та настрої, ситуативні 

емоційні стани, пов’язані з оцінкою соціального оточення, стосунків, себе як 

суб’єкта соціальних відносин, відображається в стійкому, глобальному, 

позитивному ставленні до свого соціального буття. 

 

1.2.2. Особливості формування особою суджень про своє соціальне благополуччя 

Важливим структурним компонентом ССБ є сприймання та осмислення 

людиною соціальних процесів. Протягом життя формується система знань про 

себе і світ, що є результатом рефлексивних суджень та носить атрибутивний 
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характер. Ця система має свої складові. На нашу думку, можна виділити 

потребовий компонент, фрейм-компонент (концепція бажаного майбутнього) і 

рефлексивний компонент (процес усвідомлення безпосередньої соціальної 

реальності, формування уявлення про себе як суб’єкта соціальної діяльності). 

В основі концепції благополуччя лежить теорія життєздатності: 

благополуччя людини залежить від ступеня, на якому задоволені її базові 

потреби, що, в свою чергу, залежить від якості навколишнього середовища. 

Інколи між задоволенням потреб і благополуччям ставиться знак рівності. Так, 

задоволення базових психологічних потреб вважається «психосоціальним 

процвітанням», і таким чином ототожнене з суб'єктивним благополуччям [Diener, 

Ng, Harter, Arora, 2010]. В роботі індійських дослідників соціальне благополуччя 

визначається як кінцевий стан, коли головні потреби задоволені, а людина здатна 

успішно реагувати на соціальні зміни в житті [Choudhury, Barman, 2014].  

Залежність між задоволенням потреб і рівнем суб'єктивного благополуччя 

не є абсолютною. Важливою є специфіка їх усвідомлення.Оскільки рівень такого 

усвідомлення варіативний, не всі цілі, які були досягнуті, роблять людей 

щасливими. Посередником також постають особливості культури 

(індивідуалістичної чи колективістської), а також Я-концепція [Heine et al., 1999]. 

Так, в індивідуалістичних культурах, де актуалізується незалежна Я-концепція, 

ключовими факторами переживання благополуччя постають власні успіхи 

(самопідсилення). Тоді як для колективістських культур з залежною Я-

концепцією головною детермінантою благополуччя є гармонія в стосунках [Cross, 

Gore, Morris, 2003]. Відповідно, мають більший рівень благополуччя ті особи, 

яким притаманні особливості, що відповідають соціальним нормам і цінностям.  

Важливо, що оцінка задоволення соціальних потреб спирається на еталон 

наданий іншими людьми, який змінюється залежно від часу, групової належності, 

культури. Тому когнітивний компонент ССБ містить не просто ситуативні 

судження і реакції на певні життєві обставини, пов’язані з соціумом, а цілісну 

концепцію благополуччя. Крім концепції благополуччя у фрейм-компонент 

входять інші соціально-психологічні репрезентації: уявлення про минулі і 
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теперішні процеси (соціальна пам'ять), соціальні очікування: уявлення про 

перспективи розвитку (власної особистості, груп та суспільства в цілому) – 

часовий аспект, соціальні домагання: уявлення про бажані соціальні ролі, про 

соціальний престиж, цінності. Вони слугують своєрідним фільтром, який 

забезпечує кут погляду на зміни, що відбуваються в соціальному житті суб’єкта. 

Як зауважує С. Л. Рубінштейн, між безпосередньо наявною ситуацією і діючим 

суб’єктом уклинюється як опосередковуючий зв’язок весь внутрішній світ 

людини, весь її досвід [Рубинштейн, 1997]. 

В ході соціалізації людина засвоює соціальні уявлення про стандарти 

благополуччя перш за все у вигляді цінностей. Точкою відліку є імпліцитна 

концепція благополуччя
4
 – це складний образ бажаного минулого і майбутнього, а 

також можливостей, які можуть бути реалізовані (оцінка кола тих можливостей, 

що надаються оточуючим світом). Вона, з одного боку, містить уявлення про 

соціальний світ, з другого – бажаний стан для конкретного індивіда. Типовий 

зміст соціальних уявлень з’ясував Т. Далглейш з колегами: світ – умовно безпечне 

місце; у людини є певний контроль над тим, що відбувається; дії інших людей до 

певної міри передбачувані; погані речі з особою ніколи не стануться [Dalgleish et 

al., 2001]. 

СБ є продуктом пізнання, який спирається на певний порівняльний процес 

між плинним досвідом і засвоєними стандартами, що передбачає зворотний 

зв'язок (зокрема, й соціальну оцінку). Ця ідея відображена в теоріях різним чином. 

Так, залежність суб'єктивного благополуччя від минулих умов життя та 

діяльності, що дозволяє людям налаштовуватися на певний рівень і зміст 

переживань, станів, настроїв Н. Г. Симонович називає настановчо-когнітивним 

механізмом [Симонович, 2003]. В. Рансімен пропонує поняття «відносної 

недостатності», де орієнтир визначається шляхом соціального порівняння 

[Runciman, 1966]. Даний підхід найбільш повно відображений в теорії множинних 

розбіжностей А. Міхалоса, яка інтегрує соціальне порівняння та особистий досвід 

                                                
4
 С. Двек та колеги визначають імпліцитні теорії як «ті положення, що можуть бути неясно сформульовані, однак 

впливають на думки і дії протягом життя» [Dweck, Chiu, Hong, 1995, р. 267]. 
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[Michalos, 1986]. Теорії невідповідності постулюють залежність СБ від оцінки 

особистістю якості свого наявного життя від певного засвоєного уявлення про 

його стандарт, джерелом чого є інші люди та особливості власного життя. 

Благополуччя ґрунтується на порівнянні особистістю себе, свого буття з 

суб’єктивними нормами, еталонами, ідеалами. Така оцінка завжди має соціальний 

характер і включає два компоненти: об’єктивні показники, запропоновані 

суспільством, й суб’єктивний досвід індивіда. З одного боку, відбувається 

співвіднесення особливостей життя конкретної людини з чимось, що наперед 

визнане в суспільстві як норма, певний стандарт соціального життя. Найчастіше 

це заздалегідь визначені (політиками, виробниками, вченими, експертами в певній 

галузі і т. д.) критерії якості життя, що відображають ступінь задоволення 

нормативних потреб, показники здоров’я, соціальні, психологічні й інші 

можливості розвитку, наявність / відсутність зовнішніх ознак добробуту й 

соціальної успішності. 

В психологічній науці продовжують точитися дискусії щодо змістовних 

характеристик таких критеріїв. Зокрема, була запропонована теорія благополуччя, 

ключовим принципом якої постає досягнення рівності й процес соціального 

порівняння. Вважається, що для людського життя фундаментальними є п’ять 

вимірів: 1) економічна рівність, яка означає егалітарний розподіл ресурсів; 

2) рівні можливості у навчанні та роботі; 3) культурна рівність, що означає повагу 

і визнання різних людей; 4) політична рівність, що являє рівність у 

співвідношенні влади; 5) емоційна рівність (рівність у отриманні турботи, любові 

та солідарності) [Linch, Baker, Lyons, 2009]. Таким чином, підкреслюється, що для 

людей важливими є різні сфери життя, які не є взаємозамінними. Неможливо 

досягти благополуччя, задовольнивши основні економічні потреби, але 

страждаючи, наприклад, від сильної культурної нерівності. 

З другого боку, благополуччя визначає конкретна особистість, що має власні 

уявлення про «бажаний стан буття», образ світу і людини, якими вони «повинні 

бути». Оскільки подібні взірці є соціально заданими, вони істотно залежать від 

культури та рівня розвитку (соціального, економічного, духовного) суспільства. 
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Такі еталони висувають ряд вимог щодо людини й світу, і постають водночас 

життєвими завданнями, що необхідно вирішити в процесі індивідуального життя 

(дане питання висвітлюється в концепції Е. Еріксона). Бажаний стан буття 

конкретизується як ряд головних життєвих цілей, досягнення яких розглядається 

як благополуччя. 

В різних філософських та психологічних концепціях розглядається проблема 

позитивних життєвих очікувань. Перші теорії благополуччя (Н. Бредбурн, 

Е. Динер) були цільовими: щастя трактувалося як функція відношення досягнення 

до прагнення (мети). В цілому благополуччя розглядалося як досягнення прагнень 

різного рівня. Зокрема, виділяють глобальну мету життя як проект на віддалену 

життєву перспективу (у вітчизняній психології – життєва стратегія) і часткові цілі 

як ситуативні наміри на шляху до базового мотиву (теорія очікувань та ідеалів, 

цільова когнітивна теорія). Благополуччя розглядається через призму вибору 

цінностей і цілей, однак підкреслюється, що досягнення мети автоматично не 

приводить до благополуччя. У вітчизняній психології когнітивний компонент 

благополуччя пов’язують з особистісними прагненнями, які є індивідуалізовани-

ми цілями, що відображають типові або характерні завдання, з якими людина 

стикається у повсякденному житті [Кологривова, 2008]. Поняття особистісних 

прагнень знаходиться в фокусі цільової когнітивної теорії Р. Еммонса. Цілі 

трактуються як внутрішні репрезентації бажаних станів (результатів, подій чи 

процесів) [Emmons, 1986]. Він виділяє два типи цілей: узагальнені (глобальні) і 

конкретні (поведінкові). Узагальнені цілі є евдемонічними, однак знижують 

благополуччя через відсутність чітких критеріїв їх досягнення. Найбільш 

адаптивною формою регуляції, на думку Р. Еммонса, є набір конкретних цілей, 

що пов’язаний з цілями вищого рівня. Цілі змінюються протягом життя і 

соціальних ситуацій (вплив віку, соціального досвіду та життєвих обставин). 

Відповідно варіативними є засоби, за допомогою яких можна досягти цілей. 

З точки зору концепції ССБ важливо відрізняти цілі індивідуальні, 

сприймання цілей оточуючих та цілі, розділені з іншими людьми (наприклад, 

соціальні стандарти). В соціальній психології останні здебільшого розглядаються 
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з точки зору соціального обміну (наприклад в теорії діадних ігор). Література, 

присвячена конфліктам (випадок конкуренції цілей), набагато численніша, ніж 

праці, що висвітлюють солідарність (аспект соціального благополуччя). Для 

досягнення благополуччя реалізація всіх трьох видів повинна знаходитися в 

певному балансі. Відомі випадки незадоволення, коли людина слугує досягненню 

цілей інших (наприклад, молода мама, що весь час присвячує дитині і не 

турбується про себе). Певні дисгармонії (егоїзм або служіння іншим) 

породжують, як правило, в перспективі ситуацію неблагополуччя. 

Для кожної людини характерна індивідуальна система соціальної поведінки, 

що відображає індивідуальні, соціальні та розділені прагнення. Якщо використо-

вувати виміри індивідуальних – групових і унікальних – соціально заданих 

прагнень, людина має в своїй концепції благополуччя визначитися щодо  

критеріїв останнього. Для досягнення соціального благополуччя система цілей 

повинна бути оптимально збалансованою і для конкретної особи, і для груп, 

членом яких вона є. 

Отже, зміст фрейму відображає той факт, що досягнення індивідуального 

благополуччя, за вкрай незначними виключеннями, неможливе в неблагополучній 

широкій соціальній системі: соцієтальний і персональний вимір ССБ нерозривно 

пов’язані, що відбивається на змісті індивідуальних очікувань та домагань. 

Усвідомлення безпосередньої соціальної реальності, прийняття рішень щодо 

соціальної поведінки відбувається завдяки механізму рефлексії. Для того щоб 

оцінити власне благополуччя, суб’єкту необхідно здійснити певний процес 

судження щодо соціальних об’єктів та самого себе, що спирається на 

самовідображення (самоаналіз і самоспостереження) – соціальну ідентифікацію. В 

процесі психологічної реконструкції благополуччя можуть використовуватися як 

зовнішні стандарти (засвоєні взірці, інформація, отримана в процесі 

безпосередньої комунікації), так і внутрішні орієнтири (ступінь задоволення 

потреб, самооцінка). Таким чином, оцінюючи свій соціальний статус і поведінку 

(в минулому, теперішньому й майбутньому), суб’єкт визначає межі життєвих 

прагнень та самовизначається щодо стратегії для досягнення власних очікувань. 
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Предметом рефлексії можуть бути відносини різного рівня: 1. міжособові 

стосунки, членство в різних групах (сім’я, друзі, колеги, сусіди), особистісний 

статус; особливості соціальних мереж (як реальних, так і віртуальних), 

2. характеристика і стан розвитку тих великих соціальних груп, до яких належить 

людина (етнічні, професійні, конфесійні тощо) – соціальний статус; 3. вплив на 

діяльність суспільних інститутів, система соціальних відносин в цілому. Існує 

великий варіативний діапазон включення в суб’єктивну картину світу 

міжгрупових стосунків і спільноти в цілому. В даному аспекті спостерігаються як 

індивідуальні варіації виходу за межі Я («широти» рефлексії, досвіду 

рефлексивності), так і культурні. Соціологічні дослідження засвідчують кризу 

соціальної самоідентифікації в пострадянських країнах, пов’язаних з поліваріа-

тивністю соціальних настанов, послабленням функцій базових соціальних 

інститутів (їх перебирає на себе нуклеарна сім’я), амбівалентністю соціальних 

норм, змішуванням колективістських й індивідуалістичних практик [Баталова, 

2009; Хахулина, 2006]. Це приводить до концентрації на ближньому колі турботи 

(родичі та друзі) і певному ігноруванні людей, що в це коло не входять, також 

посилюється недовіра до інститутів влади й засобів масової комунікації. 

Існують індивідуальні відмінності у «глибині» рефлексії – пошуку сенсу 

того, що відбувається. Інколи людину задовольняє відповідність суспільному 

порядку, для неї це і є сенс – не може бути інакше. Деякі люди можуть мати 

досить невиразні уявлення про «себе» і / або відчуття обов’язку перед іншими 

і / або малу впевненість у власній здатності зрозуміти та передбачити певні 

обставини. Вище зазначалося, що уявлення про стан досягнення щастя може не 

відповідати дійсності. Одним з ймовірних пояснень цього феномену є особливості 

емоційної детермінанти рефлексії: як правило, аналіз здійснюється у випадку 

незадовільного результату. Якщо все відбувається відповідно очікуванням, люди 

не схильні задумуватися та обмірковувати події свого життя. Саме тому, 

порівняно з депресивними станами, коли аналіз негативу стає провідною 

діяльністю, в стані благополуччя рефлексія здійснюється мінімально (найчастіше 

через комунікацію). 
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Для адекватності рефлексивних процесів важливий масштаб – оцінюється 

плинний момент чи дається загальна оцінка. Як правило, актуальні стани важкі 

для усвідомлення. Людям складно оцінювати яскраві моменти теперішнього, 

однак вони роблять це з легкістю, коли цей період вже в минулому. Так, 

Б. Фредріксон і Д. Канеман виявили ефект «максимуму і кінця»: люди, що 

оцінюють плинний момент відносно негативно, пізніше вважають його приємним. 

Якщо епізод закінчився гарно, він запам’ятовується як приємний, незалежно від 

того, чи приніс він втіху насправді [Fredrickson, 2001; Kahneman, 2003]. 

Окрему наукову проблему становить вивчення процесу об'єднання 

компоненттів СБ в єдине судження, а особливо інтегрування емоційних 

переживань [Kahneman, 1999]. ССБ – складний концепт, значна кількість 

компонентів якого можуть бути нечіткими або випадковими, а тому значення 

одного компоненту може залежати від інших. Наприклад, при міжособовій 

взаємодії спогади учасників трансформуються: посилюються зв’язки між подіями, 

з’являються події, яких раніше в індивідуальних уявленнях не існувало [Lee et al., 

2010].  

В дослідженнях з’ясовується, яким чином переваги, цінності та довгострокові 

цілі впливають на спосіб, за допомогою якого особистість виносить судження про 

емоційність подій [Updegraff, Gable, Taylor, 2004]. Судження про почуття не 

враховують тривалість емоційних подій, а концентруються на пікових і кінцевих 

переживаннях [Fredrickson, Kahneman, 1993]. Був виявлений індивідуальний 

акцент на переживанні позитивних або негативних емоцій (евристика валентності 

емоційного досвіду [Feldman, 1995]). Ця евристика реалізується на рівні 

перцептивної обробки даних [Barrett, Niedenthal, 2004]. Наприклад, якщо у 

людини розвинута мережа позитивних асоціацій, то більша кількість подій 

викликає позитивні спогади і відчуття. Т. Далглейш та колеги виділили чотири 

фактори, що забезпечують винесення позитивних суджень: базові упередження 

(сліди в пам’яті) щодо позитивного матеріалу (евристика позитивного досвіду); 

рівень інтересу і важливість завдання в даний момент; тенденція когнітивної 

системи підтримувати позитивний афект (баланс оптимізму й песимізму); зв'язок 
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між використанням евристик та стереотипів і переживанням позитивного афекту 

[Dalgleish et al., 2001]. Таким чином, спогади та інтерпретація подій сильно 

впливають на соціальну поведінку.  

Процес винесення оцінних суджень розглядається в теорії атрибутивних 

процесів. Людина, як істота соціальна, змушена, щоб стати повноцінним членом 

суспільства, постійно оцінювати соціальні явища, аналізувати свою поведінку і 

поведінку оточуючих з точки зору «вписування» в існуючі соціальні рамки. 

Більшість соціально-психологічних параметрів особистості неможливо 

перевірити через відсутність чітко окреслених об’єктивних критеріїв для 

порівняння. Люди можуть адекватно оцінити якість свого життя й особистісного 

функціонування тільки по відношенню до соціальних критеріїв [Keyes, Shapiro, 

2004]. Адекватність соціальної оцінки є чи не найголовнішим чинником 

соціалізації та соціальної адаптації. Такі критерії можуть бути як внутрішніми (з 

точки зору особи) – досягнення індивідуальних цілей та прагнень, так і 

зовнішніми (з точки зору суспільства) – у вигляді суспільного визнання. 

Очевидно, що подібні критерії не завжди збігаються. Зовнішня оцінка 

кристалізується у «громадській думці», її мета – змусити особу відповідати 

соціальним нормам, тоді як внутрішня оцінка є критерієм індивідуальної 

успішності соціального функціонування особистості. 

Л. Фестінгер запропонував поняття «соціальне порівняння» – співставлення 

людиною себе (своїх думок і здібностей) з іншими людьми [Festinger, 1954]. Для 

досліджень, виконаних в межах гедоністичного підходу, характерний акцент на 

порівняння людиною себе із значущими іншими (референтною групою), тоді як в 

евдемонічному підході до вивчення СБ (здебільшого в термінах самоактуалізації) 

розглядається інший різновид порівняння – себе з самим собою. 

В більшості теорій, присвячених вивченню СБ, соціальне порівняння 

розглядається або як механізм, або як чинник впливу. В останньому випадку 

соціальне порівняння вивчається в двох ракурсах: вплив на СБ кількості звернень 

до порівняння і його характеру. Існують значні індивідуальні варіації у потребі 

порівнювати власні досягнення з результатами інших. В дослідженнях К. Клейнка 



70 

 

і В. Міллера показана пряма залежність між тим, наскільки часто випробовувані 

думали, що вони кращі за інших, і рівнем благополуччя [Kleinke, Miller, 1998]. 

Однак інші дослідження довели, що такий ефект короткочасний і в подальшому 

часті порівняння знижують СБ. Нещасні люди здійснюють більш часті порівняння 

себе з іншими людьми [Lyubomirsky, Ross, 1997]. Існує реципрокний зв'язок: з 

одного боку, часті соціальні порівняння здійснюються тоді, коли у особи немає 

чітких, внутрішніх стандартів, вона невпевнена в своїх здібностях і можливостях, 

з другого боку – такі люди надзвичайно вразливі як щодо позитивного, так і 

негативного афекту. Люди, що спонтанно здійснюють часті соціальні порівняння, 

переживають більш руйнівні емоції: заздрість, провину, беззахисність [White et 

al., 2006]. Отже, чим більшою є кількість звертань до соціального порівняння 

(незважаючи на їх характер), тим нижчим є рівень СБ. Така закономірність 

пов’язана з тим, що порівнюючи себе з іншими, рано чи пізно людина стикається 

з негативними оцінками на свою адресу. У випадку негативного афекту виникає 

замкнене коло: зниження благополуччя приводить до більш частих соціальних 

порівнянь, які особа здійснює, щоб підвищити СБ, але оскільки вразливість до 

наслідків таких порівнянь зростає, людина переживає незадоволення і ще частіше 

звертається до соціального порівняння – цикл замикається. 

Стосовно впливу характеру соціального порівняння на СБ вчені до цього 

часу згоди ще не дійшли. Згідно з класичною теорією соціального порівняння, 

якщо людина, порівнюючи себе з іншими, приходить до висновку, що вона краща 

за інших (низхідне порівняння), то переживає задоволення – благополуччя 

підсилюється; у іншому випадку (гірша за інших – висхідне порівняння) – 

відчуває незадоволення, переживання благополуччя знижується [Wills, 1981]. 

Специфічними негативними емоційними переживаннями є відчуття заздрощів 

при сприйнятому програші або вини при виграші [Rutledge et al., 2016]. Особливо 

актуальними низхідні порівняння стають у випадку, коли інструментальні дії для  

зміни наявного стану неможливі. Так, в ситуації, що призводить до зменшення 

благополуччя, люди порівнюють себе з іншими, що перебувають у ще гіршій 

ситуації, на фоні яких вони будуть виглядати виграшно. 
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Люди не здійснюють соціальне порівняння в соціальній ізоляції (наприклад, 

виключно в діаді). Вплив соціального середовища на цей процес частково 

відображений в теоріях соціальної ідентичності [Tajfel, 1959; Turner, 1975]. З 

одного боку, групи сприймають власну ситуацію порівняно з тим, що 

відбувається в інших групах; з другого, – соціальні порівняння завжди мають 

комунікативний аспект, коли інформація надається значущими іншими. 

Необхідність співставлення себе з іншими людьми може нав’язуватися 

соціальним середовищем, наприклад у випадку, коли група складається з 

яскравих особистостей або їм притаманні суб’єктивно значущі характеристики, 

що змушує спостерігача співвіднести себе з ними [Goethals, 1986]. 

Соціальні порівняння дозволяють оцінити особисті досягнення – найвищий 

можливий рівень в певній сфері – з точки зору соціального успіху в тих випадках, 

коли критерії розпливчасті [Ericsson, 2002]. Хоча в окремих галузях (бізнес, 

освіта, спортивні змагання) досягнення можуть бути виміряні через встановлені 

стандарти або досягнення особливого рівня, в більшості випадків оцінка 

досягнення спирається на індивідуальні критерії, такі як отримання бажаного 

стану і руху до встановлених цілей [Heckhausen, Wrosch, Schultz, 2010]. Тому 

успішність визначається і за внутрішніми, і за зовнішніми критеріями. В такому 

разі наслідки соціального порівняння критично залежать від особливостей 

групового членства та стандартів групи [Brewer, Weber, 1994]. Останні 

«звіряються» в групі і можуть істотно змінюватися, забезпечуючи 

самопідсилення. Оскільки люди є водночас членами різноманітних соціальних 

груп і відповідно мають множинні соціальні ідентичності, процеси соціального 

порівняння є досить гнучкими. Така властивість використовується як захисний 

механізм й підвищує рівень переживання благополуччя. 

Більша частина людей дає високі оцінки СБ. Так, 70-80% респондентів 

описують себе як більш щасливих порівняно з іншими, чий рівень щастя 

оцінюється у 55-60% [Cummins, 1995]. Дане явище забезпечується групою 

специфічних механізмів викривлення суджень при соціальному порівнянні, які 

отримали назву «позитивні когнітивні упередження» – «загальний людський 



72 

 

імпульс максимізувати відчуття благополуччя щодо об’єктивних обставин 

настільки позитивно, наскільки це можливо» [Самойленко, 2010; с. 89]. До 

найбільш типових позитивних упереджень відносяться нереалістичний оптимізм, 

переоцінка себе, позитивні ілюзії й ілюзія контролю. 

Коли люди описують своє життя, вони переоцінюють користь засобів, що 

допомагають задовольнити «зовнішні» бажання (прибуток, статус), і 

недооцінюють засоби задоволення «внутрішніх» потреб (час, проведений з 

родиною й друзями, витрачений на хобі тощо) [Frey, Stutzer, 2005]. Існує кілька 

причин такого викривлення. По-перше, це сильна адаптація до зовнішніх 

параметрів успіху (люди рідко коли ставлять собі за мету певний проміжний 

щабель кар’єрної драбини, очевидним є прагнення до найвищих посад) і 

відсутність адаптації до позитивної взаємодії (потреба в підтримці, солідарності, 

повазі є невситимими). По-друге, при оцінці життя люди звертаються до 

інтенсивних (пікових) переживань, які легко виникають при зовнішньому 

визнанні успіху (наприклад, отримання звання чи довгоочікуваної посади), але 

майже ніколи не виникають в довготривалих повсякденних соціальних 

інтеракціях [Kahneman, 2003]. По-третє, в західній культурі набагато легше 

знайти раціональні пояснення соціально схваленим діям, ніж власним 

індивідуальним потребам, що підкріплюється ідеологією та рекламою. По-

четверте, люди оцінюють втрати в більшій мірі, ніж здобутки. 

Переоцінка власних позитивних характеристик і недооцінка негативних – 

факт, що був підтверджений численними дослідженнями в сфері соціального 

пізнання [Taylor, Brown, 1988]. Зокрема, позитивна інформація про себе легко 

згадується, тоді як негативна, як правило, погано структурується і відповідно 

відтворюється [Kuiper, Derry, 1990]. Причини успіху приписується собі, а невдачі 

– іншим. Навіть якщо негативні аспекти власної особистості визнаються, вони 

оцінюються як несуттєві. Низькі здібності розглядаються як поширені, а високі – 

як унікальні [Campbell, 1986]. Себе людина оцінює більш позитивно, ніж інших, 

за виключенням близьких друзів і родичів [Brown, 1986]. Таким чином, існує 

зміщення оцінок власної особистості до позитивного полюсу. 
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Ще одне позитивне упередження – ілюзія контролю. Це відчуття особою 

контролю в ситуаціях, які в реальності визначаються випадком. Зокрема в 

ситуації успіху люди переоцінюють роль своїх зусиль в його досягненні [Taylor, 

Brown, 1988]. Ілюзія контролю зменшується у людей із зниженим настроєм чи в 

стані депресії [Greenberg, Alloy, 1989]. 

Нереалістичний оптимізм (оптимістичне упередження) – тенденція 

переоцінювати вірогідність позитивних подій і недооцінювати вірогідність 

негативних, а також вбачати власне майбутнє більш оптимістично, ніж для інших 

людей. Більшість людей вважає, що теперішнє краще, ніж минуле, і передбачає, 

що майбутнє буде ще кращим [Brickman et al., 1978]. Відзначимо, що хоча 

уявлення про сприятливе майбутнє стосується всіх людей, однак по відношенню 

до себе майбутнє вбачається набагато оптимістичнішим. В основі цього феномену 

лежить прагнення індивіда порівнювати себе з тими людьми і групами, які 

знаходяться в ситуації вищого ризику; крім того, як правило, у оцінщика 

відсутній достатній досвід, щоб адекватно оцінити загрозу [Нестик, 2014]. 

Д. Канеман і А. Тверскі виявили асиметрію сприймання прибутків та витрат 

[Kahneman, Tversky, 1996]. Втрати, як правило, більш помітні, випуклі, ніж 

прибутки, а тому навіть відносно маленька втрата призводить до акцентування 

багатьох негативних наслідків або додаткових можливостей втрати, а відповідно 

до турботи про безпеку. Дж. Брендстеттер, використовуючи метод «виміру 

переживань», виявив, що 68% часу люди перебувають в позитивному емоційному 

стані [Brandstätter, 1991]. Без недавнього досвіду втрати або загрози люди досить 

недбало ставляться до техніки безпеки, ніж це було б потрібно для об’єктивної 

реальності. Однак у випадку втрати люди надзвичайно переймаються власною 

безпекою і можуть поводитися неадекватно ситуації, обираючи нераціональні 

засоби вирішення проблеми. 

Вищевказані механізми призводять до бачення світу більш сприятливим і 

позитивним, ніж він є насправді («позитивні ілюзії»). Важливо, що саме позитивні 

когнітивні упередження покращують соціальне функціонування. Так, позитивні 

ілюзії підвищують товариськість [Diener, 1984], здатність турбуватися про інших 
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[Taylor, Brown, 1988] і допомагати їм [Cialdini, Kenrick, Baumann, 1982], 

зменшують використання конфліктних стратегій [Carnevale, Isen, 1986]. Позитивні 

когнітивні упередження забезпечують переживання щастя і благополуччя. За 

механізмом «самоздійснюваного пророцтва» люди, що вважають себе щасливими, 

роблять акцент на позитивних подіях свого життя, підкріплюючи позитивне 

сприймання. 

Отже, соціальне порівняння у психологічних дослідженнях розглядається і як 

фактор, і як механізм загального СБ. Воно може використовуватися як 

адаптивний механізм підтримування суб'єктивного благополуччя через позитивне 

когнітивне упередження: тенденцію розглядати ситуацію максимально 

позитивним чином. Висхідні порівняння використовуються у випадку невдачі: 

суб’єкт вважає, що навіть людина, яка перевершує його за певними параметрами, 

зазнає невдачі в подібних обставинах; відповідно невдача пояснюється 

обставинами. Низхідні порівняння використовуються в ситуаціях стресу або 

низької самооцінки. Подібні порівняння використовуються у випадках загрози 

самоповазі, слугуючи механізмом підтримки відчуття благополуччя. 

В перших дослідженнях зв’язків соціального порівняння й СБ вважалося, що 

порівняння сприяє підсиленню переживання благополуччя. Однак пізніше було 

виявлено, що такий ефект короткочасний, і в подальшому часті порівняння 

знижують суб'єктивне благополуччя. Соціальне середовище (мікро- і макрорівнів) 

впливає на зміст та особливості інтерпретації соціальної інформації. Стандарти 

порівняння частково спираються на досвід людини, до певної міри відображають 

соціальні й культурні цінності та норми суспільства, в якому вона живе, або тих 

соціальних груп, до яких людина себе відносить (соціальні уявлення). 

Складність вивчення когнітивної складової ССБ зумовлена низкою факторів. 

Оскільки предметом пізнання є соціальне середовище, цей процес має певну 

специфіку. Нечітка суперечлива неструктурована динамічна інформація, що 

стосується великої кількості соціальних об’єктів з різним рівнем перцептивної 

прозорості, в індивідуальній свідомості реінтерпретується, що може сприяти як 

зниженню (часті соціальні порівняння), так і підвищенню (позитивні когнітивні 
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упередження) соціального благополуччя. На процес соціальної рефлексії 

впливають такі індивідуальні особливості як евристика валентності емоційного 

досвіду, когнітивна складність, ієрархія значущості соціальних відносин. 

Соціальне функціонування суб’єкта передбачає активну взаємодію з 

середовищем, що може функціонувати безвідносно до індивіда. Відповідно 

частина інформації, важлива для соціальної рефлексії, може надаватися обмежено 

або бути відсутньою. В такому випадку спрацьовують індивідуальні механізми, 

що підвищують переживання соціального благополуччя (індивід обирає той 

спосіб міркування, який влаштовує його в найбільшій мірі). Серед них найбільш 

поширеними є такі позитивні когнітивні упередження: нереалістичний оптимізм, 

переоцінка себе, позитивні ілюзії, ілюзія контролю. Оскільки не існує чітких 

взірців соціального благополуччя, особистість має порівнювати себе з іншими 

людьми, здійснювати соціальне порівняння, результати якого істотно залежать від 

еталону (особи чи групи). 

 

1.2.3. Соціальна поведінка як засіб досягнення суб'єктивного соціального 

благополуччя 

Психологічною основою формування ССБ є процес усвідомлення індивідом, 

з одного боку, своїх власних можливостей і внутрішніх ресурсів для досягнення 

бажаного стану в соціумі згідно з особистими уявленнями, з другого – 

сприймання іншими людьми (іміджу, статусу), власного становища в групах 

різних рівнів, соціальних норм і ролей, тобто оцінки зовнішніх соціальних умов. 

Важливим елементом цього процесу є надання соціальним середовищем 

зворотного зв’язку в процесі комунікації. Тому в конативній підсистемі ми 

виділили комунікативний і діяльнісний компоненти. 

Комунікативний компонент тісно пов'язаний не тільки з когнітивним (соціум 

як джерело інформації), але й з афективним: задоволення може бути підсиленим, 

коли їм насолоджуються. Найбільш ефективний спосіб досягти задоволення – 

розділити досвід з іншими [Seligman, 2002]. Капіталізація, термін запропонований 

С. Ленгстоном, описує переказування позитивних подій іншим, щоб отримати 
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додаткові переваги для позначення та підсилення. На думку автора, капіталізація 

має три функції: «зробити події незабутніми для самого себе, повідомити іншим 

про них, максимізувати їх значення» [Langston, 1994, р. 1123]. По-перше, 

комунікація з приводу позитивних подій створює можливість для відродження 

емоцій і їх повторного переживання. По-друге, комунікативний акт дозволяє 

відтворити подію в пам’яті, роблячи чіткішим отриманий досвід. Позитивні події, 

про які було повідомлено, запам’ятовуються краще (через опрацювання та 

повторення інформації), ніж ті, враженням про які особа не поділилася [Gable et 

al., 2004]. По-третє, колективне післяпереживання події дозволяє укріпити 

стосунки, підвищуючи самооцінку та сприяючи позитивній соціальній взаємодії. 

Люди можуть відчувати, що інші радіють за них, таким чином, збільшучи як 

власну самооцінку, так і формуючи більш позитивний образ в очах інших 

[Baumeister, 1998; Leary, Baumeister, 2000]. 

Інтерес дослідників до процесів капіталізації пов'язаний з виявленою 

закономірністю: люди, що звертають увагу на позитивні аспекти свого життя, як 

правило відрізняються суттєво вищим рівнем благополуччя [Emmons, McCullough, 

2003]. Cпілкування з іншими дозволяє засвоїти нову інформацію або реакцію на 

події, сприяючи самототожності, яку люди відчувають в контакті з іншими 

[Weinstein, Deci, Ryan, 2011]. 

Головні результати досліджень комунікативних реакцій на позитивні події 

наступні. Cпільне переживання успіху є одним з шести головних правил дружби 

[Argyle, Henderson, 1986]. Щоденний позитивний афект і задоволеність життям 

істотно вищі в ті дні, коли люди спілкуються з іншими про найбільш особистісно 

значущу позитивну подію, також більш позитивними є переживання, породжені 

самою подією безпосередньо [Gable et al., 2004]. Кращі стосунки в тих сімейних 

парах, де партнери відповідають на спроби капіталізації активним ентузіазмом 

[Gable et al., 2004]. Процеси капіталізації сприяють особистій вигоді (підвищенню 

позитивних емоцій, суб'єктивного благополуччя, самооцінки, зниженню відчуття 

самотності) й підвищенню якості стосунків (задоволення ними, інтимності, 

залученості, довірі, симпатії, близькості, стабільності) [Gable, Reis, 2010]. 
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ССБ неможна звести виключно до емоційних переживань, важливим його 

елементом є готовність людини до певних дій по збереженню чи зміні своєї 

соціальної ситуації, яка може бути звернена на себе (контроль почуттів, набуття 

та реалізація нових поведінкових навичок) або інших (контроль зовнішнього 

середовища), проявляється в рівні соціальної активності, виконанні соціальних 

ролей. В більшості існуючих моделей суб'єктивного благополуччя або відсутні, 

або побіжно згадуються конативні складові. Основний акцент робиться на 

емоційні переживання людини відносно соціальних зв’язків, однак мало вивчають 

соціальне самоздійснення особистості. На нашу думку, конативний компонент як 

активність, що спрямована на досягнення відповідності внутрішнього світу 

людини з зовнішніми реаліями, є обов’язковою складовою ССБ. Нам близька 

позиція Н.В. Боровської, яка трактує благополуччя як діяльність спрямовану на 

отримання блага (на відміну від добробуту – стану-в-наявності) [Боровская, 2001]. 

Розгляд активності/ діяльності як умови досягнення суб'єктивного 

благополуччя є досить традиційним для російської психології. В ній головний 

акцент робиться на суб’єктність людини, що відображає характеристики 

внутрішнього світу людини, та підкреслюється провідна роль активності суб’єкта 

у здійсненні взаємодії з оточуючим світом. Про найважливішу роль активності 

суб’єкта, як умови успішності розвитку та адаптації й перетворення 

навколишнього середовища писали А. В. Брушлінський, Л. С. Виготський, 

В. В. Знаков, В. А. Петровський, М. Г. Ярошевський та ін. Так, С. Л. Рубінштейн 

акцентував, що людина є суб’єктом власного життя; вона активно будує умови 

свого життя та своє ставлення до неї [Рубинштейн, 2000]. 

Дослідження суб’єктності та активності як атрибутивної властивості психіки, 

дали змогу сформувати положення про те, що СБ, крім емоційно-оцінної і 

когнітивної складової, не може бути розкрите без врахування категорії активності 

суб’єкта. Загальне СБ пов’язується з відчуттям контролю над подіями і 

можливістю приймати самостійні аутентичні рішення (автономією). Досить часто 

подібні переживання усвідомлюються людиною як відповідальність за власне 

життя. Відповідальність як бажана риса істотно залежить від етнокультурних 
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настанов. Наприклад, в Росії традиційними є низькі показники переживання 

самостійності й, відповідно, відповідальності за власне життя [Батурин, Башкатов, 

Гафарова, 2013]. За іншими даними, для росіян водночас існують дві моделі 

благополуччя: консервативно-енерційна (небажання самостійно переборювати 

життеві труднощі) і діяльнісно-динамічна (активне освоєння соціального 

середовища) [Разинский, 2014]. Однак перша модель поширена набагато більше. 

В одному з репрезентативних досліджень показано, що для України найвищий 

ранг отримало переживання зобов’язання, найнижчі – значущість (сенс), 

позитивні емоції й адаптивність (здатність до відновлення) [Huppert, So, 2013]. 

Таким чином, для українців характерне переживання вимушеності поведінки, 

залежності її від зовнішніх обставин і групи.  

В групі благополучних здебільшого опиняються ті особи, які здатні знайти 

короткочасні стимули, що узгоджуються з довготривалими цілями. Людина не 

завжди відчуває себе суб’єктом власної діяльності, оскільки здебільшого 

демонструє «польову» поведінку, яка піддається впливу та керуванню 

оточуючими людьми або зовнішніми обставинами [Творогова, 2002]. 

В. А. Петровський вводить поняття «неадаптивної активності», під яким розуміє 

невідповідність між цілями і результатами [Петровский, 1991]. З одного боку, 

дане явище пояснює, чому досягнення особистісно значущої мети не завжди 

супроводжується переживанням щастя, з другого – стає можливістю для 

евдемонічної самореалізації людини в соціальних відносинах. 

Активність, спрямована на корекцію соціального буття, вивчається різним 

чином. Так, гедоністична традиція акцентує окремі форми діяльності людини, 

спрямовані на виправлення конкретної соціальної ситуації. Зокрема, І. І. Семків 

зазначає, що безоплатна соціальна активність здійснюються у тому випадку, коли 

передбачається психологічна винагорода у вигляді задоволення після її реалізації 

[Семків, 2012]. Евдемонічний підхід розглядає кінцеву мету людської активності: 

використовується поняття «життєва стратегія». 

В більшості західних досліджень соціальна активність розглядається не як 

компонент ССБ, а як фактор, що його підвищує. Саме благополуччя зводиться до 
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афекту з приводу соціальної взаємодії. В теорії діяльності Б. Лемона і колег 

діяльність розподіляється на неофіційну, формальну й усамітнену. Саме 

неофіційна діяльність характеризується взаємодією з друзями та членами родини, 

і саме вона приводить до рольової підтримки [Lemon, Bengtson, Peterson, 1972]. 

Неофіційна діяльність з друзями пов’язана із задоволенням життям, а формальна 

та усамітнена діяльність – не пов’язана. Наприклад, в дослідженні К. Еверарда 

показано, що дії, здійснювані через соціальні причини, були позитивно пов’язані з 

благополуччям [Everard, 1999]. Ймовірно, що зобов’язання в діяльності 

пропонують можливості підтримки у виконанні соціальної ролі, що в свою чергу, 

підвищує почуття власної гідності [Reitzes et al., 1995]. 

Очевидно, що в ході набуття соціального благополуччя обов’язковою є 

взаємодія з соціальним середовищем. Питання зміщення балансу вирішується 

різним чином. Мотиваційно-потребовий (психологічний) підхід, що робить 

акцент на особистісному вимірі ССБ, відображений у моделях потенціалу (теорія 

самоактуалізації А. Маслоу, теорія самодетермінації Е. Десі, Р. Раяна, теорія 

вивченої безпорадності М. Селігмана). Увага приділяється формуванню такої 

особистості, що здатна сама відповідати за своє благополуччя. Цінується 

автономія й здатність людини так організувати власне життя, щоб воно 

влаштовувало її повною мірою. В моделі забезпечення (соціологічний та 

економічний підхід) головний акцент робиться на системі розподілу і 

перерозподілу суспільного продукту, завдяки якій повинні бути забезпечені 

матеріальні і духовні потреби населення. Ефективність соціальної взаємодії 

визначається співвідношенням цілей й цінностей особистості і групи. 

Розглядаючи критерії такої відповідності, Н. Є. Завацька пропонує розрізняти 

суб’єктивні (психологічний аспект ефективності адаптації) та об’єктивні 

(відповідність соціальним нормам) критерії адаптації [Завацька, Дроговоз, 2013]. 

Протягом життя особа намагається віднайти комфортний баланс між внутрішнім і 

зовнішнім середовищем, що залежить від рівня її розвитку. 

В основі балансної моделі лежить уявлення про існування соціальної 

справедливості, «відплати» за певні дії. В соціології дане явище описується як 
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реципрокність – вид соціальної інтеграції, що передбачає взаємообмін між 

членами соціальної горизонтальної мережі [Барсукова, 2004]. Важливим є те, що 

реципрокність, з одного боку, не передбачає вигоди, а з другого – альтруїзму, 

передбачається певний баланс інтересів [Sik, 1985]. Реципрокність рідко 

усвідомлюється на рівні індивідуальних спонукань [Култыгин, 1997]. 

Взаємообмін здійснюється у вигляді так званого соціального внеску – дій на 

користь інших. Зокрема, вивчаючи поведінкові прояви, які сприяють загальному 

СБ, було виявлено, що надання допомоги іншим більш вигідне для здоров’я та 

довголіття, ніж її отримання [Brown et al., 2003]. Частота участі в суспільній 

діяльності пов’язана з більшим щастям, кращим функціонуванням й нижчим 

рівнем смертності у людей похилого віку [Menec, 2003]. Витрата грошей на інших 

призводить до більшого підвищення благополуччя, ніж витрата грошей на себе 

[Dunn, Aknin, Norton, 2008]. 

На сьогодні існують різні точки зору щодо зв’язку внеску в соціальну 

діяльність і рівня благополуччя. Найбільш давня позиція полягає в тому, що 

задоволення від дій спільноти залежить від ступеня залученості спостерігача [Nie 

et al., 1996]. Однак в останній час стали висловлюватися думки, що більші 

зобов’язання інших будуть підвищувати задоволеність від власних зобов’язань, 

підвищуючи рівень довіри до оточуючих людей [Helliwell, Putnam, 2004]. 

Наводяться дані про те, що країни з більшою удільною вагою групового членства 

показують вищі середні рівні задоволеності життям. В США, наприклад, був 

виявлений ефект, що більша соціальна залученість людей підвищує рівень СБ 

навіть тих, чий рівень соціальної участі не змінився [Helliwell, Wang, 2012]. Є й 

інша точка зору: СБ, пов’язане із власною участю, не залежить від більшої чи 

меншої залученості інших в суспільну діяльність. Підкреслимо, що даний підхід 

характерний для вчених, що розглядають соціальну діяльність як незалежний 

фактор, що впливає на загальне суб'єктивне благополуччя. В останній час після 

появи концепції ССБ активна суспільна діяльність розглядається як його ознака. 

Численні дослідження підтверджують той факт, що досягнутий рівень 

благополуччя в одній сфері позитивно впливає на інший. Наприклад, люди, що 
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мають соціальну підтримку, ведуть більш активну громадську діяльність [Tait, 

Fuller, 2002]; ті, хто мають високий рівень професійної задоволеності, на 20-30% 

частіше займаються благодійністю [Рат, Хартер, 2011]. Параметр соціального 

внеску, який К. Л. М. Кіз виділив як складову соціального благополуччя, Т. Рат 

визначає як окремий вимір загального СБ – «благополуччя в середовищі 

проживання» (можливість впливу індивіда на соціум). Різниця між гарним і 

прекрасним життям, на його думку, породжена впливом, який здійснює особа на 

іншу людину, групу чи суспільство. Внесок в життя суспільства може бути 

породжений як соціальними зобов’язаннями, так й особистими мотивами. У 

другому випадку внесок більш вагомий, оскільки особистісно зацікавлені люди 

більш ефективні (вони краще поінформовані про предмет і мають власні цілі й 

задачі). Відзначимо, що якщо американські психологи дійшли до висновку про те, 

що рівень благополуччя залежить від участі в житті соціально орієнтованих 

громадських об’єднань і організацій, взагалі від внеску в життя суспільства [Рат, 

Хартер, 2011], то російські психологи вважають активність в сфері суспільної та 

політичної практики захисним механізмом під час переживання тимчасових 

труднощів [Творогова, 2002]. 

Оскільки добрі вчинки захищають людей від негативних емоцій [Ertel, 

Glymour, Berkman, 2008], більш благополучними відчувають себе волонтери, які 

допомагають іншим людям (часто це не надання матеріальних цінностей, а 

витрачений на інших час) [Meier, Stutzer, 2008]. Добрі справи сприяють більш 

глибокому соціальному взаємопроникненню, роблячи існування особистості 

більш осмисленим і цілеспрямованим, а образ життя – більш активним, не 

дозволяючи занадто концентруватися на самому собі [Pang, 2009]. Загальний 

висновок дослідників полягає в тому, що просоціальна поведінка підвищує 

благополуччя (не уточнюючи його різновиду) [Brown et al., 2003]. 

Така закономірність має складний механізм. Просоціальна поведінка 

впливає як на діяча, підсилюючи його самооцінку, так і на взаємини, викликаючи 

підвищення зовнішньої соціальної оцінки. Однак важливо, щоб добровільна 

позитивна діяльність помічалася членами малої групи. Таким чином, ССБ і 
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реальна соціальна мережа підтримують один одного шляхом складних зворотних 

зв’язків. В дослідженнях підтверджений той факт, що існують два універсальні 

виміри соціального пізнання: сердечність й компетентність. Якщо наявні обидва 

компоненти, виникають позитивні емоції і поведінка. Якщо людина відчуває їх 

нестачу, або їй притаманний тільки один компонент, виникають негативні або 

амбівалентні відчуття [Fiske, Cuddy, Glick, 2007]. Крім того просоціальні відчуття 

й емпатія призводять до більш сильного відчуття схожості, подоби, що в свою 

чергу, викликає відчуття позитивності, співчуття та просоціальності по 

відношенню до інших [Cialdini et al., 1997]. Виникає замкнуте коло. 

Егоїзм розглядається як механізм, що спонукає людину до дії, а тому 

стосується причин подій і мотивів поведінки [Муздыбаев, 2000]. Л. З. Левіт 

використовує категорію «розумний егоїзм», який розглядає як прагнення індивіда 

до власного щастя, коли він не порушує права інших [Левит, 2013; Левіт, 2016]. В 

сучасних теоріях етичного егоїзму вказується, що кожна людина має головний 

обов’язок перш за все стосовно самої себе, відповідно для неї значущими 

постають власні інтереси [Kalin, 1970]. В цих концепціях актуальним є не 

психологічне, а етичне питання соціальних меж егоїзму. В гедоністичних теоріях 

вивчення СБ використовується термін «гедоністичний егоїзм» – прагнення 

індивіда до втіхи й уникнення страждань. В них підкреслюється, що пошук 

приємності не має моральних обмежень. 

Показано, що люди з вищими показниками егоїзму, як правило, більш 

успішні та оптимістичні [Муздыбаев, 2000], а відповідно успіх й оптимізм, в свою 

чергу, пов’язані з благополуччям [Staub, 1992]. В ситуаціях, що збільшують 

конфлікт між груповим благополуччям та індивідуальними прагненнями, люди не 

приймають до уваги негативні наслідки для всієї спільноти й обирають егоїстичну 

стратегію поведінки [Vries, Wilke, 1992]. В одному з канадських досліджень були 

отримані результати, що суперечать поширеній думці про зв'язок благополуччя й 

альтруїзму: надання допомоги іншим ніяк не впливало на відчуття щастя [Leung 

et al., 2013]. Виявлені випадки, коли альтруїстична поведінка може сприяти 



83 

 

зниженню благополуччя, – це надзвичайні ситуації: землетруси, терористичні 

акти, авіакатастрофи тощо [Thormar et al., 2010]. 

Через рекурсивність зв’язків та взаємокоординацію компонентів ССБ часто 

неможливо з’ясувати характер причинності. Так, хоча більшість дослідників 

визнає вплив альтруїстичної поведінки на благополуччя, виявлені й інші 

залежності: «має сенс стверджувати, що низький рівень суб'єктивного 

благополуччя перешкоджає виконанню альтруїстичної діяльності» [Melor et al., 

2009, p. 155]. Ймовірно, що люди більш схильні допомагати, коли вони позитивно 

спримають власне життя, спираючись на переживання власного благополуччя. 

Задоволеність діяльністю пов’язана з благополуччям складним чином. Це і 

досягнення особистих цілей, і соціальне схвалення, і досягнення позасоціальних 

причин (мета самої діяльності), і додаткові заохочення у вигляді почуття власної 

гідності та підвищення самооцінки. Сприйнята важливість діяльності (поза 

межами досвіду діяльності) впливає на відчуття задоволення більше та провокує 

триваліше його переживання, ніж позитивні відчуття, що переживаються під час 

діяльності [Cantor et al., 1991]. Важливий момент – існування зворотного зв’язку. 

Як діяльність впливає на благополуччя, так й існує зворотний процес – люди з 

високим рівнем суб'єктивного благополуччя відчувають більшу соціальну 

залученість і досягають більш високих рівнів активності у діяльності [Warr et al., 

2004]. Цей же висновок підтверджує К. Л. М. Кіз: високий рівень ССБ позитивно 

пов'язаний з прийняттям громадянських обов’язків та просоціальної поведінки в 

США [Keyes, 1998]. Цей факт пояснюється наслідком впливу позитивних 

соціальних зв’язків: в такому випадку люди схильні бачити інших в позитивному 

світлі й як таких, що викликають довіру та не несуть загрози [Lee et al., 2001; Lee, 

Robbins, 1998]. Таким чином, для таких людей легше вибудувати соціальні 

зв’язки й виконувати міжособистісні зобов’язання. Результати цих досліджень 

показують важливість відчуття належності до групи та залученості до групової 

активності, оскільки вони збільшують рівень зв’язності з спільнотою та 

просоціальної поведінки. 
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Отже, не можна зводити ССБ тільки до оцінки соціального функціонування. 

Соціальна поведінка знаходиться в тісній залежності з іншими аспектами ССБ. 

Фрейм (когнітивний компонент) також багато в чому є результатом досвіду (сліди 

пам’яті щодо соціальної поведінки). Всі дослідження, присвячені вивченню 

соціальної активності, визначали її як предиктор або наслідок соціального 

благополуччя, часто не розрізняючи ці поняття. На нашу думку, соціальна 

поведінка «вбудована» у внутрішню структуру благополуччя й зумовлена 

готовністю особистості до певних дій з метою реалізації оптимального 

соціального функціонування. 

 

1.2.4. Емоційно-оцінний компонент суб'єктивного соціального благополуччя 

Центральним компонентом структури ССБ є емоційно-оцінна система – 

провідні почуття та настрої, ситуативні емоційні стани, пов’язані з оцінкою 

соціального оточення, стосунків, себе як суб’єкта соціальних відносин, що 

відображається в загальному відчутті задоволеності своїм соціальним буттям. 

У російській психології позитивні та негативні емоції розглядаються як 

полюси одного континууму [Баталова, 2009; Шамионов, 2004], тоді як в 

англомовній психології все більшого поширення набуває думка, що це незалежні 

виміри, кожен з яких регулюється за власними правилами [Diener, 2006; Cacioppo, 

Gardner, 1999]. Навіть висловлюється думка, що позитивні думки виникають в 

іншому відділі мозку як результат специфічних нейрохімічних процесів 

[Davidson, 1999]. Загальний висновок вчених полягає в тому, що «дві незалежні 

системи регулюють поведінку: одна, пов’язана з винагородами або позитивними 

ситуаціями, а інша – з загрозами або негативними ситуаціями» [Gable, Reis, 2010, 

р. 201]. Відповідно, важливо з’ясувати, як люди «справляються» з позитивними 

подіями, оскільки подібні процеси відрізняються від тих, що використовуються 

при зустрічі з негативними подіями. 

Найчастіше СБ розглядається як стан, де головне – мати позитивні відчуття 

та оцінки, таким чином, акцент робиться на позитивні емоції. Наприклад, 

емпірично виявлено, що стан, коли співвідношення позитивного і негативного 
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афекту складає більше ніж три до одного, можна вважати процвітанням 

[Fredrickson, 2009]. Найбільшого поширення набула теорія афекту Е. Динера (з 

1985 р.), в якій виділяється три компоненти суб'єктивного благополуччя: 

задоволеність життям, позитивний афект, негативний афект. 

Дослідженнями показана неможливість досягнення тривалого щастя через 

пошук насолоди в зв’язку з принципом адаптації (звикання), згідно з яким будь-

які чуттєво-матеріалістичні задоволення доволі швидко «приїдаються» [Schwartz, 

Boehnke, 2004; Konow, Early, 2008]. Також виявлений «гедоністичний парадокс», 

за яким більша концентрація суб’єкта на відчутті власної втіхи призводить до 

зникнення приємних відчуттів [Veenhoven, 2003]. На думку Л. З. Левіта і 

Н. П. Радчикової, зміщення в «плюс» за шкалою приємності приводить, з одного 

боку, до звикання до стимулів, що раніше були визначені як позитивні, а з 

другого, до сенсибілізації по відношенню до негативних стимулів, роблячи 

індивіда психологічно більш вразливим. Саме тому в розвинутих країнах 

спостерігається значне зростання депресій і тривожних розладів, незважаючи на 

високий рівень життя. 

Хоча найсильніші емоції, як позитивні, так і негативні, викликаються іншими 

людьми, однак в повсякденному сприйманні, як правило, недооцінюється вплив, 

який здійснюють значущі люди і коло спілкування. Більшість захисних факторів, 

що дозволяють людям переборювати життєві труднощі, від дитинства до старості, 

походять із соціальних зв’язків [Ryff, Singer, 2000]. В концепції адаптивного 

захисту Дж. Вейланта стверджується, що на адаптацію людини найбільший вплив 

здійснюють два фактори: ситуації з великим ступенем невизначеності, які 

кардинально змінюють траєкторію життя людини, та обрані стратегії взаємодії з 

іншими [Vaillant, 1977]. 

Окремою проблемою постає співвідношення позитивних і негативних 

емоцій. Так, за даними Д. Уотсона, кореляція між позитивними емоціями та 

соціальною взаємодією складає 0,24, тоді як між негативними емоціями й 

взаємодією – лише 0,08 [Watson, 2000]. Хоча є трохи вищий рівень переживання 

негативних емоцій в соціальних ситуаціях порівняно з самотою, однак 
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позитивний ефект соціальності істотно більший. Людям притаманно 

синхронізувати свій настрій з настроєм оточуючих, тому кожна людина 

знаходиться під впливом почуттів інших людей, а також сама впливає на їх 

почуття [Sugden, 2002]. 

Саме тому соціальні зв’язки дозволяють людям регулювати свої емоції та 

підвищувати рівень переживання благополуччя. Вони служать буфером між 

особою й життєвими стресорами [Cohen, Wills, 1985; Thoits, 1986]. У людей з 

низьким рівнем СБ навички регулювання емоцій не розвинуті. Вони часто 

страждають через негативні переживання, тривожність, турботу про майбутнє, 

інколи додаються психопатологічні прояви, такі як депресія та суїцидальні наміри 

[Heinrich, Gullone, 2006; Lee, Robbins, 1998; Pressman et al., 2005]. Показано, що з 

віком одні й ті ж події виявилися набагато більше стресогенними для людей, що 

виявилися соціально ізольованими [Hawkley, Cacioppo, 2007]. І навпаки, люди 

переживають більш інтенсивні позитивні емоції, коли вони знаходяться з іншими 

людьми, порівняно з самотою [Pavot, Diener, Fujita, 1990].  

Навіть у відсутності інших людей, просте усвідомлення соціальних зв’язків 

допомогає впоратися з негативними емоційними реакціями – ситуація 

переоцінюється в сторону зменшення її напруженості [Gailliot et al., 2007]. 

Зокрема після загрози виключення з певної групи стимулюються зв’язки з іншими 

групами, що слугує буфером проти антисоціальних почуттів, пов’язаних з 

соціальним відторгненням [Twenge et al., 2007]. Таким чином, соціальні зв’язки 

не тільки допомагають регулювати емоції, а й слугують чинником зменшення 

антисоціальної поведінки. Отже, оточуючі допомагають переживати/ 

насолоджуватися позитивними емоціями, і конструктивно реагувати на негативні 

емоції, що є невід’ємним атрибутом життя будь-якої людини. 

Численні дослідження, зосереджені на вивченні факторів, що сприяють 

суб'єктивному (загальному) благополуччю свідчать, що соціальні відносини 

істотні для його переживання. Так, атрибутом дуже щасливих людей виявилися 

прекрасні взаємини [Diener, Seligman, 2002]. З 24 значущих чинників 

задоволеність життям найголовнішими постають міжособові стосунки [Park, 
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Peterson, Seligman, 2004]. Інтенсивність суспільного життя прямо пов’язана з 

оцінкою власного життя як щасливого [Becchetti, Pelloni, Rossetti, 2008]. 

Дж. Лансфорд продемонстрував, що якісні взаємини підтримують благополуччя 

(в гедоністичній трактовці) [Lansford, 2000]. Прихильники теорії самодетермінації 

підкреслюють, що люди з високим рівнем благополуччя переживають «позитивні 

соціальні інтеракції» – ті, які задовольняють потреби в автономії, компетентності 

та зв’язності, коли люди відчувають, що їх зрозуміли і цінують [Reis, Collins, 

Berscheid, 2000]. 

Емоційне сприймання соціальних зв’язків має системний вплив. Гарвардське 

дослідження засвідчило, що шанси бути щасливими на 15% підвищуються для 

тих людей, якщо ті, з ким вони постійно спілкуються, теж щасливі. Показано, що 

кожний щасливий друг підвищує шанси стати щасливим на 9%, тоді як кожний 

нещасливий знижує їх на 7%. Шанси стати щасливим підвищуються на 6% за 

рахунок зв’язків третього роду (друзі друзів тих, з ким спілкується людина). Для 

порівняння: за результатами цього ж дослідження, підвищення річного прибутку 

на 10 тисяч доларів підвищує вірогідність стати щасливим лише на 2%. З чого 

автори зробили висновок, що благополуччя друзів і рідних – більш значущий 

прогностичний фактор, ніж збільшення кількості зароблених грошей [Christakis, 

Fowler, 2009]. 

Хоча була запропонована проблемно орієнтована модель впливу [Ingersoll-

Dayton, Morgan, Antonucci, 1997], за якою позитивні взаємодії є предиктором 

підвищення благополуччя, а негативні – зниження його рівня, дослідження 

підтвердили модель негативності. Негативні інтеракції, хоча в житті 

зустрічаються відносно рідше (1:3), здійснюють сильніший вплив і мають більш 

стійкі наслідки для благополуччя [Rook, 2001]. Непропорційність впливу на СБ 

негативних аспектів соціальної взаємодії можна пояснити таким чином. По-

перше, очікується, що сім’я і друзі будуть ставитися до нас прихильно, відповідно 

негативні реакції порушують очікування [Rook, Pietromonaco, 1987]. По-друге, 

пізнавальна робота й емоційні переживання у ситуації негативних реакцій 

здійснюються завжди, оскільки це питання адаптації – позитивні реакції 
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оточуючих можуть розглядатися як сприятливі або нейтральні, тоді як негативні 

реакції завжди позначаються як небажані, впливаючи на СБ [Newsom et al., 2005]. 

Крім того, виявлено, що негативний афект пов'язаний з особистісними 

параметрами (індивідуальністю), тоді як позитивний ефект краще детермінується 

зовнішніми екологічними чинниками (використанням часу, взаємодією з друзями) 

[Lawton, 1984]. 

Питання напрямку зв’язків «стосунки – емоції» залишається невирішеним: 

ймовірно, міжособистісні стосунки легше встановлюють щасливі люди. 

Наприклад, М. Каннінгем доводить, що коли люди знаходяться в позитивному 

настрої, вони більш товариські [Cunningham, 1988]. В теорії особистісних сил 

М. Селігмана первинними є саме позитивні емоції (життєрадісність як властивість 

особистості). Перебуваючи в позитивному настрої, люди менше фіксуються на 

собі та здатні приділяти більше уваги до оточуючих, охочіше їм допомагають. За 

його даними, найбільш життєрадісні студенти менш часу проводили на самоті, всі 

мали друзів та інтимного партнера [Diener, Seligman, 2002]. Життєрадісні особи 

мають більше знайомих і друзів, частіше вступають до шлюбу та активніші в 

громадській діяльності [Diener et al., 1999]. В депресивному стані люди 

концентруються на власних потребах і стають недовірливими [Fredrickson, 2001]. 

Позитивний афект збільшує саморозкриття і позитивні соціальні взаємодії 

[Cunningham, 1988; Diener, Seligman, 2004]. Щасливі люди повідомляють про 

більшу кількість фактів допомоги іншим в минулому та мають наміри допомагати 

в майбутньому [Krueger, Hicks, McGue, 2001]. Щасливі люди більше викликають 

симпатію [Harker, Keltner, 2001; Lyubomirsky, Sheldon, Schkade, 2005], здаються 

більш моральними [King, Napa, 1998] та тими, що виконують зобов’язання 

[Forgas, 1998]. Отже, позитивний настрій пов'язаний із збільшенням цікавості до 

громадської й просоціальної діяльності, а остання, викликаючи схвальну оцінку 

оточуючих, опосередковано збільшує ССБ. 

В теорії розширення і побудови позитивних емоцій Б. Фредріксон 

передбачається, що події, які викликають позитивні емоції, в свою чергу 

призводять до миттєвого розширення свідомості (уваги, мислення) людини і 
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надихають на нові пізнавальні дії. З часом розширений поведінковий репертуар 

розвиває навички [Fredrickson, 2001]. Останні, в свою чергу, сприяють створенню 

стійких особистісних ресурсів: як фізичних – покращене здоров'я та координація 

[Ostir, Ottenbacher, Markides, 2004], інтелектуальних – творчий потенціал і 

гнучкість поглядів [Isen, 2000], так і соціальних (здатність встановлювати 

контакти з іншими) та психологічних (адаптивність та оптимізм) [Watson, 2000]. 

Позитивні емоції також пов’язані зі станом потоку, який є сплавом натхненної, 

заглибленої, зосередженої продуктивної діяльності розуму [Csikszentmihalyi, 

1991]. Крім того, позитивні емоції й щастя – попередник успіху, оскільки 

приводять до розвитку особистісних характеристик, що цей успіх забезпечують 

[Lyubomirsky, King, Diener, 2005]. 

Більшість дослідників погоджуються з тим, що саме стосунки впливають на 

СБ, що пізніше відтворилося в теорії ССБ. По-перше, відомо, що люди, які 

втрачають важливі взаємини (наприклад, у випадку вдівства), витрачають на 

адаптацію багато років, щоб повернутися до попереднього рівня задоволеності 

життям. По-друге, одні й ті ж люди більш щасливі, коли знаходяться в 

присутності інших людей, ніж коли вони на самоті [Pavot et al., 1990]. 

Слід зауважити, що досить часто в літературі, присвяченій вивченню 

факторів соціального благополуччя, прослідковується плутанина між емоційною 

сферою як наслідком оцінки й переживання конкретних життєвих подій та 

соціальним її джерелом. Зокрема, евдемонічні концепції розглядають задоволення 

як розумовий продукт, який реалізується після певної діяльності, тоді як в 

гедоністичному підході задоволення розглядається як судження про значущість та 

придатність діяльності, яка визначаться як підходяща, до її початку. Важливо 

розрізняти зовнішні предиктори ССБ – міжособистісні стосунки, широкі соціальні 

зв’язки, статус та його внутрішні складові – переживання міжособової взаємодії 

як сприятливої, дій як позитивних, оцінки дійсності як досягнення. 

Однак соціальне благополуччя не можна зводити виключно до емоцій, що 

викликані щоденними соціальними контактами. Позитивний афект є своєрідною 

системною надбудовою, що є й результатом, й умовою, і фактором соціального 
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життя. Підкреслимо дві принципово відмінні позиції щодо ролі емоцій в 

досягненні благополуччя. В гедоністичному підході переживання позитивного 

афекту є бажаною метою (і ознакою) благополуччя. Соціальний контекст до 

певної міри ігнорується, оскільки припускається, що позитивні емоції можно 

відчувати від будь-якого стимулу, зокрема й з негативними наслідками 

(наприклад, некорисна їжа, алкоголь, наркотики, азартні ігри тощо). В евдемоні-

чному підході благополуччя трактується як гармонія взаємин, що передбачає 

динаміку процесу в напрямку досягненні мети (але не саму ціль). Вважається, що 

позитивні емоції виникають в процесі життя. Підкреслюється соціально-

позитивний характер мети (врахування благополуччя інших людей і груп). 

Гедоністичний та евдемонічний підходи, по суті, відображають можливу 

часову орієнтацію людини на досягнення мети. Так, гедоністи турбуються лише 

про можливості і результати плинної ситуації (короткострокова орєнтація), тоді 

як евдемоністи прагнуть до отримання як безпосередньої, так і майбутньої користі 

із стосунків (довготривала орієнтація). Очевидно, що можливі індивідуальні 

варіації подібних орієнтацій, залежно від соціального досвіду та значущості й 

можливості припинити стосунки. Саме тому, евдемонічний і гедоністичний 

підходи у вивченні ССБ не взаємовиключають, а доповнюють один одного. 

 

1.3. Соціальна зв’язність як атрибут суб'єктивного соціального благополуччя 

Ключовим поняттям ССБ є соціальність. Методологічно у психології мало 

засобів, які б дали змогу вивчити зв’язки між людиною та оточуючим соціальним 

середовищем. Стандартні методи використовуються, щоб виявити причинно-

наслідкові зв’язки соціальних явищ, однак вони мало придатні для того, щоб 

відобразити нюанси суб’єктивних подій або соціального значення культури. 

Відбувається пошук нової методології і інструментів, для того щоб уникнути 

дисциплінарних обмежень, або навіть викривлень в дослідженні. В цьому ракурсі 

конструкт ССБ може стати ключовим для інтерпретації такого зв’язку між 

соціальним світом і особистістю. 
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В сучасному суспільстві людина вступає в досить численну систему зв’язків: 

родинно-сімейних, дружніх, сусідських, професійних, клієнтських, громадських 

(включеність в різного роду суспільні рухи, асоціації тощо). Специфіка 

конкретних соціальних зв’язків залежить не тільки від особливостей соціальної 

поведінки особи, але й від системи культури (цінностей соціальних взаємин, 

орієнтації на індивідуалізм або колективізм, соціально-психологічних настанов 

щодо довіри до людей та необхідності допомоги іншим тощо). В останній час 

істотну роль у встановленні й функціонуванні соціальних зв’язків стали 

здійснювати технічні можливості: телефонний, телеграфний, електронний зв'язок, 

розвиток транспорту, поштового зв’язку тощо. З початку тисячоліття під 

поняттям «соціальна мережа» розуміється комунікація за допомогою технічних 

засобів в мережі Інтернет. В подальшому для позначення безпосередніх 

соціальних контактів особистості ми будемо використовувати термін «реальні 

соціальні мережі». Вплив Інтернет-спілкування в ракурсі переживання 

соціального благополуччя поки що малодосліджений. 

Найчастіше в соціологічних дослідженнях з’ясовують розмір комунікативних 

мереж – кількість залучених до неї людей. Однак об’єктивно зафіксований у 

числовому вигляді розмір соціальної мережі є менш точним і послідовним 

фактором впливу на благополуччя, ніж суб’єктивне сприймання соціальних 

зв’язків [Heinrich, Gullone, 2006; Pressman et al., 2005] – суб’єктивність оцінки 

соціального оточення виходить на перший план. Хоча система соціальних 

контактів є об’єктивним фактором існування людини в спільноті, однак 

очевидним є той факт, що сама по собі ця система не забезпечує благополуччя 

людини. Важливою є її якість: чи задовольняє реальна соціальна мережа 

соціально-психологічні потреби людини. 

Відчуття соціальної зв’язності – ключовий аспект переживання ССБ. Цей 

психологічний феномен багатогранний і має поліфеноменологічну природу. 

Зв’язність є і потребою (в афіліації), і переживанням (соціальної включеності), і 

особистісною рисою. Р. Лі і С. Роббінс визначили соціальну зв’язність як 

глобальну рису особистості, що відображає узагальненні уявлення та настанови 
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про стосунки, узагальненого «іншого», про здатність розуміти інших, брати 

участь в соціальній діяльності, відчувати себе близьким до інших людей і 

співчувати їм. На думку даних авторів, соціальна зв’язність – стійка особливість, 

яка розвивається в ранньому дитинстві і є наслідком соціального й 

міжособистісного досвіду [Lee, Robbins, 1998]. Соціальні зв’язки визначаються як 

«особистісний суб’єктивний сенс наявності близьких стосунків з іншими в 

соціальному світі, що позитивно переживаються» [Seppala, Rossomando, Doty, 

2013, р. 412]. В теорії самодетермінації Е. Десі й Р. Раяна термін «зв’язність» 

використовується як позначення бажання мати гармонійні стосунки з тими 

іншими, з якими відчувається соціальний зв'язок, тоді як в мотиваційній 

диспозиційній теорії Д. Маклеланда те ж явище позначається як мотивація 

афіліації [Deci, Ryan, 1985; Deci, Ryan, 2000]. Е. Кікогнані та інші вважають за 

потрібне розрізняти відчуття належності і феномен ССБ. Перше поняття більш 

вузьке і наближається до характеристики «Соціальна інтеграція» в концепції 

К.Л.М. Кіз, використовує інший предмет (конкретна група проти спільноти 

взагалі) й інші засоби виміру. Однак характеризуючи відчуття належності, 

зазначаються саме параметри ССБ: «відчуття належності описує якість стосунків 

між людьми й їх спільнотами (географічними, родинними) з точки зору 

належності, відчуття впливу, емоційної зв’язності і задоволення потреб» 

[Cicognani et al., 2008, р.110]. 

Дані терміни описують різні сторони соціального буття: зв’язність 

(інтеграція, включеність) – констатація факту включення в соціальну систему, 

належність – кінцевий результат групової ідентичності, прив’язаність – 

залежність від певних соціальних зв’язків, прийняття – реакція соціального 

середовища на конкретний суб’єкт. Є інші критерії диференціації, наприклад, 

пропонується розрізняти поняття «належність» як ознаку відображення розуміння 

стійких міжособистісних зв’язків з соціальним світом в цілому, і «зв’язність» як 

сприймання себе як частини групи або конкретних зв’язків з однолітками. 

Дослідження свідчать, що нестача соціальних зв’язків не тільки призводить 

до меншого психологічного благополуччя, але й ставить під загрозу здатність 
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брати участь в позитивних міжособистісних стосунках [Аршава, Знанецька, 

Носенко, 2011]. Суб'єктивне неблагополуччя само по собі може впливати на 

інтерпретації людьми соціальної взаємодії, а також може сприяти негативним 

соціальним інтеракціям в майбутньому [Alferi et al., 2001]. Низький рівень 

соціальних зв’язків корелює з ворожістю, соціальною тривожністю, ревнощами, 

низьким рівнем міжособистісної довіри і відчуття власної гідності, низьким 

рівнем товариськості й прийняття [Baumeister, Leary, 1995; Leary et al., 2006; Lee 

et al., 2001; Lee, Robbins, 1998]. Через ці емоції та побудову відповідних 

міжособистісних стосунків, незважаючи на досить сильну потребу в належності, 

особи з невеликою кількістю соціальних зв’язків схильні уникати соціальних 

ситуацій і не використовувати слушну нагоду для вступу в соціальну взаємодію, 

або навпаки можуть провокувати виникнення дисфункціональних соціальних 

зв’язків з негативним забарвленням [Heinrich, Gullone, 2006; Lee et al., 1998]. Як 

наслідок, для людей з низькою соціальною залученістю виникає замкнуте коло: 

вони переживають складність в утворенні близьких зв’язків і розвитку стосунків. 

Тому їх романтичні стосунки, як правило, бурхливі й нетривалі [Downey et al., 

1998], вони рідше виявляються одруженими [Lee, Robbins, 1995]. 

Коли розглядають індивідуальний вимір переживання зв’язності з 

спільнотою, часто використовують термін «автономія». За Е. Еріксоном, 

автономія – результат сепарації від навколишнього світу, усвідомлення меж 

власного Я, що формується на першій стадії психосоціального розвитку 

особистості [Эриксон, 1996]. Дослідниками розглядається ряд феноменів, що 

пов'язаний з індивідуацією суб’єкта. Так, на думку С. К. Нартової-Бочавер, 

важливим аспектом психологічної суверенності (системної якості особистості, що 

дозволяє встановлювати авторство по відношенню до життєвого шляху) є 

готовність рахуватися з особистісними межами інших людей [Нартова-Бочавер, 

2008]. А. В. Бурмістрова-Савенкова використовує поняття прайвасі – досягнення 

«суб’єктивного, що відповідає внутрішнім прагненням, ступеню відкритості / 

закритості особистісного простору в кожній окремо взятій ситуації» 

[Бурмистрова-Савенкова, 2006, с. 198]. 
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Головним аспектом дискусії є оцінка соціальної зв’язності як чинника 

переживання благополуччя – позитивного в гедоністичному напрямку і 

негативного в евдемонічному. Однак оцінка такої зв’язності є не абсолютним 

виміром (теоретичним конструктом), а потенційним благом для конкретної 

особистості. Воно може стати актуальним для людини, якщо має суб’єктивну 

значущість (потребу). Достатній рівень соціальної зв’язності як блага 

визначається самою особистістю, виходячи з виробленого в процесі життя 

уявлення про «стандарт» такої зв’язності. Комфортний її рівень змінюється 

протягом життя як за екстенсивністю (кількістю зв’язків), так і за глибиною. 

Соціальна зв’язність не може «заважати» або «допомагати» надбати 

благополуччя, а є динамічним аспектом, що змінюється як протягом життя особи 

в цілому, так і під впливом конкретних життєвих подій.  

В різних теоретичних підходах акцентується або полюс соціальної зв’язності 

або автономії – суверенності – егоїзму (можливості протистояти соціальному 

тиску). «Гедоністи» роблять акцент на пристосування, соціальний зв'язок. На їх 

думку, автономія призводить до зниження СБ: в дослідженнях Е. Динера 

автономія виявилася предиктором негативних почуттів [Diener, 2013]. 

«Евдемоністи» особливо підкреслюють незалежність суб’єкта. Виникнення і 

існування тези про те, що незалежне, неконформне, суверенне буття людини 

забезпечує духовну рівновагу й душевне благополуччя, пов’язане з появою 

гуманістичного напрямку. Його представники – Х. Ортега-і-Гассет, А. Швейцер –

визначали як чесноту людини її здатність бути віддаленою від інших, залишатися 

самою собою. Головний постулат полягає в тому, що людина повинна відчувати 

себе творцем свого життя та усвідомлювати, що ніхто, крім неї самої, не зможе 

зробити її щасливою, тому сенс життя визначається поняттям свободи. 

В численних емпіричних дослідженнях показана важливість свободи вибору. 

Н. В. Усова показала, що на СБ позитивний вплив здійснює здатність протистояти 

соціальному тиску, саморегуляція, позитивне ставлення до себе і свого минулого, 

усвідомлення й прийняття різних сторін свого «Я» (як позитивних, так і 

негативних якостей) [Усова, 2012]. В дослідженні С. В. Зибіної виявлено, що 
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автономія і позитивні стосунки з іншими знаходяться в зворотному зв’язку: чим 

вища здатність особистості протистояти спробам суспільства примусити думати і 

чинити певним чином, тим менша кількість довірчих стосунків з оточуючими 

[Зыбина, 2011]. На думку Г. Л. Пучкової, евдемонічні та гедоністичні компоненти 

СБ знаходяться у антагоністичних зв’язках: «високий ступінь значущості 

соціального оточення знижує рівень самооцінки, самоприйняття та самоповаги і 

перешкоджає прояву аутентичності» [Пучкова, 2003, с. 18]. Ці емпіричні дані 

відтворюють висновки, які зробив ще А. Маслоу: оскільки соціальні потреби 

людина може задовольнити тільки завдяки оточенню, особа з дефіцитарними 

потребами змушена підкорятися соціальним правилам і законам, підганяти себе 

під зовнішню ситуацію, ігноруючи індивідуальну своєрідність; вона залежить від 

схвалення та доброї волі інших людей [Маслоу, 1997]. 

В останній час поширення набуває підхід, що автономність і пов’язаність з 

іншими людьми – це не полюси одного континууму, а незалежні змінні [Ryan, 

Deci, 2001]. Постає питання співвідношення даних параметрів. В психоаналізі 

підкреслюється конфлікт між соціальним і особистим. Е. Фромм, В. Франкл, 

К. Хорні розвивали ідею про те, що людина – активний діяч, здатний опиратися 

значному тиску несприятливих соціальних сил. А наприклад, О. А. Ліщинська 

вказує, що соціальна залежність є конструктивною, оскільки є «відчуттям 

людської спорідненості та відповідальності за благополуччя близького і 

дальнього оточення» [Ліщинська, 2015, с. 65]. 

Спроба дослідників поєднати гедоністичний і евдемонічний підходи 

поставила питання місця автономії серед ознак СБ, адже емпіричні дослідження 

не підтвердили наявності автономії в цьому переліку [Huppert, So, 2013]. 

Ф. Х’юперт, яка в своїй теорії розглядала процвітання як протилежний полюс 

депресивних ознак, не виявила необхідності автономії в позитивному людському 

функціонуванні [Huppert, 2009]. Вона вважає, що цей показник більше залежить 

від особливостей культури – індивідуалістичної чи колективістської, – а тому не 

релевантний для останньої (наприклад багатьох країн Азії та Африки) [Diener, 

Oishi, 2004; Markus, Kitayama, Heiman, 1996]. Автономія швидше є не ознакою 
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ССБ, а його механізмом, оскільки слугує фільтром для психологічних наслідків 

позитивних емоцій, викликаних включеністю в соціальне середовище [Demir et 

al., 2013]. Як правило, відчуття належності підвищує переживання благополуччя. 

Така закономірність була виявлена в різних країнах: США [Davidson, Cotter, 

1991], Італії [Prezza et al., 2001], Канаді [Farrell, Aubry, Coulombe, 2004], Австралії 

[Jorgensen, Jamieson, Martin, 2010]. Б. Беттенкурт і Л. Молікс запропонували 

поняття «відчуття поваги спільноти»: вони продемонстрували, що наявність 

поваги групи діє як свого роду захисний фактор проти стресорів, дозволяючи 

підтримувати більш високе благополуччя [Bettencourt, Molix, 2003]. 

На нашу думку, важливим при вивченні ССБ є необхідність враховувати як 

конкретний баланс між соціальною зв’язністю й автономією у конкретної 

особистості, яий віднаходиться в ході самовизначення в даний момент часу, так і 

індивідуальний рівень потреб в них, що змінюється в різних групах та протягом 

життя особи. 

Однією з головних функцій соціальних зв’язків є надання соціальної 

підтримки. Соціальну підтримку визначають як «інтерактивний процес, коли 

емоційна, інструментальна або фінансова допомога отримана з соціальної 

мережі» [Bowling, 1994, р. 41]; «надання соціальною мережею психологічних та 

матеріальних ресурсів з наміром допомогти людині справитися зі стресом» 

[Cohen, 2004; р. 676]. Соціальна підтримка – широкий і узагальнений термін, 

оскільки хоча вона включає емоційний зв'язок (співчуття, тривогу, переживання), 

що вважається найбільш значущим проявом підтримки, однак охоплює й інші 

форми міжособової взаємодії, такі як інструментальна підтримка (практична 

допомога: гроші, час, робоча сила), інформаційна підтримка (порада, інформація), 

оцінна підтримка (інформація про себе: соціальне порівняння, зворотний зв'язок, 

підтвердження) [House, Kahn, 1985]. Наявність підтримки часто вказується як 

головний зовнішній показник соціального благополуччя. Однак складність 

розрізнення між факторами (зовнішніми чинниками) й безпосередніми 

складовими соціального благополуччя привів до розмежування понять «соціальна 

підтримка» і «сприйнята соціальна підтримка». Головна увага приділялася 
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«об’єктивній» соціальній підтримці, що має чіткі прояви, які можна зафіксувати 

сторонньому спостерігачу. «Суб’єктивний» компонент сприймання і переживання 

наслідків підтримки залишився поза увагою дослідників. 

Один із перших дослідників ролі соціальної підтримки в збереженні здоров’я 

С. Кобб визначав три аспекти даного поняття: 1) сприйнята інформація, яка 

побуджує суб’єкт вірити, що про нього турбуються та люблять (емоційна 

підтримка); 2) сприйнята інформація, яка побуджує суб’єкт вірити, що його 

поважають і цінують (підтримка поваги); 3) сприйнята інформація, яка побуджує 

суб’єкт вірити, що він є елементом мережі комунікацій (інформаційна підтримка). 

Особливо підкреслюється, що це не товари чи послуги, а саме сприйнята 

інформація. Головна функція підтримки – підтримування позитивної самооцінки 

[Cobb, 1976]. Джерелами соціальної підтримки постають дружба і кровні зв’язки 

[Seeman, Berkman, 1988]: родичі найчастіше надають фінансову підтримку, тоді 

як друзі й найближчі родичі забезпечують емоційну підтримку [Lee, 1985]. 

Виявлені доказові дані, що пов’язують реальні соціальні мережі, соціальну 

підтримку та стан здоров’я (зокрема смертність) [Bowling, 1994]. Соціальна 

підтримка зменшує або усуває ефект стресу, оскільки віра в те, що інші нададуть 

необхідні ресурси, змінює оцінку власної здатності впоратися з ситуацією, 

знижуючи напругу (або зменшуючи важливість проблеми, або відволікаючи від 

неї) і змінюючи емоційні та фізіологічні реакції [Thoits, 1986; Wills, Cleary, 1996]. 

Таким чином, вона сприяє менш загрозливій інтерпретації несприятливих подій і 

пошуку ефективних стратегій їх подолання [Cohen, 2004], зберігаючи перспективу 

благополуччя. Отже підтримка важлива для тих, хто знаходится в скрутній 

ситуації, але не відіграє значної ролі для людей з високим рівнем благополуччя. 

Важливим аспектом соціального зв’язку є саме сприймання підтримки, 

оскільки остання здійснює свій вплив тільки тоді, коли трактується як підтримка. 

Люди, що сприймають соціальну підтримку, як високу, більше задоволені 

життям, ніж ті, хто сприймають її як низьку, незалежно від об’єктивної сили такої 

підтримки [Lakey, 2013]. Соціальна підтримка тільки тоді пом’якшує стрес, коли 

людина впевнена, що інші забезпечать допомогу в будь-якому випадку [Uchino et 
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al., 1996]. Крім того, інколи прохання про підтримку може знижувати 

благополуччя [Bolger, Zuckerman, Kessler, 2000]. Оскільки таке прохання свідчить, 

що індивід самостійно не може впоратися із складною ситуацією і може 

знижувати самооцінку [Fisher, Nadeler, Whitcher-Alagna, 1982]. З другого боку, як 

правило, в більшості випадків підтримку надає інтимний партнер, перед яким 

зниження впливовості сприймається особливо негативно. Так, відчуття себе 

зобов’язаним партнеру знижує задоволення від стосунків і зменшує почуття 

приязні до нього [Murray, Holmes, Griffin, 2000]. Тому важливим є щоденне 

відчуття емоційної підтримки навіть без акцентування її необхідності. Н. Болгер 

називає таку підтримку «невидимою» і вказує, що якщо в реальності її 

реалізовували в 64% випадках, то в 44% випадках ті, хто надавав підтримку, 

відмовлялися від факту її здійснення [Bolger, Zuckerman, Kessler, 2000]. 

Як антипод соціальної підтримки та соціальної інтеграції розглядаються 

самотність, що відображає оцінку рівня соціальної взаємодії, і соціальна ізоляція, 

яка стосується фактичного рівня інтеграції людини в соціальне середовище 

[Victor et al., 2005]. Самотність – суб’єктивний досвід, маркер дефіцита 

міжособистісних стосунків, тоді як соціальна ізоляція може бути виміряна 

об’єктивно. Потрібно враховувати, що кожна людина переживає короткотривалу 

самотність як наслідок щоденних соціальних ситуацій, однак для деяких осіб ці 

відчуття стають хронічними, впливаючи на соціальне благополуччя [Junttila, 

Vauras, 2009]. Проведена значна кількість досліджень, які показують, що 

самотність не пов’язана з широтою реальної соціальної мережі, однак пов’язана з 

рівнем довіри у взаєминах [Victor et al., 2005]. Це підтверджує положення про те, 

що важлива не кількість соціальних контактів, а їх якість. В останні роки 

проведено ряд досліджень «соціального мозку», в яких показано, що реальні 

соціальні мережі мають біологічну обмеженість [Kappeler, Silk, 2010]. Так, за 

даними Р. І. Данбара максимальне число соціальних зв’язків, які в змозі 

підтримувати людина, дорівнює 150 осіб (як в реальних, так і в віртуальних 

соціальних мережах) [Dunbar, 1998; Dunbar, 2014]. А величезні цифри «в друзях» 

в Інтернет-мережах відображають фрустровану потребу в належності. 
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Соціальна ізоляція – більш жорстока версія самотності, коли відсутність 

зв’язків з іншими визначається соціальним світом. Для кожної особи існує певний 

поріг кількості соціальних контактів, нижче рівня якого з’являється відчуття 

соціальної ізоляції. Виключення із соціальних груп (навіть особистісно 

незначущих) викликає надзвичайно сильні негативні емоції, при чому неважливо 

чи це наслідок остракізму групи [Williams, 2001], чи певних життєвих подій 

(наприклад, переїзду в інше місто) [Magdol, 2002]. Саме тому очікування 

навмисного виключення людей з соціальних зв’язків є одним з головних джерел 

тривоги після остраху фізичної шкоди, що призводить до зниження благополуччя 

[Cacioppo et al., 2006]. 

Зв’язок між широтою соціальних зв’язків та рівнем СБ є нелінійним. Ізоляція 

сама по собі може бути стресором, збільшуючи негативний афект, відчуття 

відчуження і самотності, зменшуючи відчуття контролю життя і власної гідності 

[Cohen, 2004]. Соціальна ізоляція істотно корелює з гедоністичним 

благополуччям [Аргайл, 2001; Baumeister, 1992]. Переживання нестачі близьких 

стосунків призводить до підвищення ризику психологічних проблем, погіршення 

фізичного здоров’я та незадоволеністю способом життя [Bowling et al., 1989]. 

Висновок подібних досліджень полягає в тому, що втручання, які мінімізують 

соціальну ізоляцію, можуть допомогти підвищити ССБ. Однак є одне суттєве 

зауваження: позитивні ефекти виникають саме в природних соціальних мережах, 

більшість спроб штучного втручання (наприклад, групи підтримки хворих на рак) 

виявляються малоефективними [Соhеn et al., 2000]. В дослідженні жінок, хворих на 

рак, В. Хельгесона та колег була виявлена наступна закономірність: штучні системи 

підтримки (групи однолітків, що хворіють на ті ж захворювання) допомогали 

жінкам, які відчували недостатню підтримку з боку партнерів та лікарів, але 

шкодили жінкам, які мали високий рівень природної підтримки [Helgeson et al., 

1999]. 

Більшість вчених поділяє думку, що головною умовою оптимального 

соціального функціонування є саме сім'я [Muller, 2012]. Був виявлений вплив на 

СБ як офіційно зареєстрованого шлюбу, так і, в меншому ступені, цивільного 
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шлюбу. Ця закономірність в рівній мірі стосувалася як чоловіків, так і жінок. 

Розширена сім’я підвищує суб'єктивне благополуччя більше, ніж стандартна 

[Helliwell, Putnam, 2004]. Задоволення від часу проведеного з сім’єю істотно 

корелює з відчуттям щастя. Порівняно з людьми, що прагнуть матеріального 

забезпечення, ті, хто намагався проводити більше часу з родиною, більш щасливі, 

коли вдається цей час провести [Diener, Fujita, 1995]. 

В дослідженнях подібного типу необхідно зважати на різні методологічні 

підходи до вивчення СБ. Зокрема, були виявлені низькі кореляційні зв’язки 

наявності шлюбу: позитивні з психологічним благополуччям і негативні з 

емоційним благополуччям. Таким чином, сімейний стан більш важливий для 

особистого функціонування й загальної задоволеності життям, ніж для 

оптимального функціонування в суспільстві. Оскільки в суспільних уявленнях 

шлюб розглядається як важлива ознака соціальної «кваліфікації», люди, що 

досягли такої мети (шлюбу), відчувають себе більш щасливими. Існує і зворотний 

зв'язок: відомо, що більш щасливі люди й іншим здаються більш привабливими, 

відповідно викликаючи реакції симпатії, а тому потенційно мають більше 

можливостей для обрання шлюбного партнера. 

Шлюбний статус виявився пов'язаний з емоційним благополуччям: люди, що 

пережили розлучення або смерть партнера, виявилися менш задоволені життям 

[Lucas, 2007]. В лонгітюдному дослідженні німців (30 тис. осіб, 19 років) був 

побудований рейтинг СБ залежно від шлюбного статусу: одружені (7,2 бали за 10-

бальною шкалою), одинаки (6,6…7,0 бали), розлучені (6,2…6,9), вдовілі (6,0) 

[Lucas, Clark, 2006]. При чому навіть через 4-7 років втрата чоловіка / дружини 

або дитини продовжує впливати на благополуччя – адаптації до ситуації не 

відбувається [Lehman et al., 1987]. Сімейний стан сам по собі не впливає на 

соціальне благополуччя, важлива оцінка спільного життя партнерами: вдалий 

шлюб істотно підвищує суб'єктивне благополуччя, тоді як невдалий – значно його 

знижує (навіть порівняно з неодруженими та розлученими). 

Традиційно неодруженим приписується низький рівень психологічного 

благополуччя. Однак дослідження останніх років цей факт не підтверджують. Не 
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було виявлено відмінностей за параметрами ССБ між одруженими і людьми, що 

ніколи не були в шлюбі. Всупереч стереотипам, неодружені люди, порівняно з 

одруженими, в США мали вищий рівень психологічного благополуччя [Muller, 

2012]. Н. Герстель та Н. Саркісян показали, що неодружені люди (і чоловіки, і 

жінки), як правило більш товариські. Вони роблять все від них залежне, щоб 

підтримувати близькі зв’язки, порівняно з одруженими. Одинаки частіше 

відвідують, спілкуються, радять, підтримують своїх сиблінгів, спілкуються і 

допомагають своїм друзям й сусідам [Gerstel, Sarkisian, 2006]. Вони частіше 

зберігають соціальні зв’язки із батьками, надають і отримують інструментальну, 

емоційну або фінансову допомогу (з врахуванням особливостей потреб, ресурсів 

та дефіциту часу розширеної сім’ї) [Sarkisian, Gerstel, 2008]. 

Чинником, що ускладнює зв'язок «шлюб – благополуччя», є культурні 

особливості, зокрема гендерні стереотипи і ставлення до подружніх стосунків. 

Відбуваються значні соціальні зміни щодо уявлень про роль та значущість шлюбу 

в житті людини. Набула поширення емансипація – жінки стали більш зацікавлені 

в незалежності й кар’єрі. Шлюб на цьому фоні став менш значущим. Окрім 

класичного шлюбу з’явилися нові форми відносин: цивільний шлюб, окреме 

проживання інтимних партнерів, одностатеві пари, одинаки. Б. Діпауло виявила в 

США феномени «сингілізму» – стереотипів негативного ставлення до одинаків й 

їх дискримінацію, а також «шлюбоманії» – надання перебільшеного значення 

шлюбу і весіллю. Вона підкреслює, що низький рівень СБ одинаків істотно зале-

жить від суспільного осуду безшлюбності [De-Paulo, Morris, 2005]. Із збільшенням 

толерантності суспільства до нього, підвищується і СБ їх учасників. Відзначимо, 

що кількість одинаків – людей, що не вступали в подружні стосунки і не мають 

таких намірів – суттєво збільшилась. Так, за даними ООН (192 країни), кількість 

людей, що не вступили в шлюб до 30 років, складала 15% в 70-ті рр., 24% – в 90-ті 

рр. [World Fertility Report, 2003]. Їх збільшення характерне для розвинутих країн: 

кількість одинаків в США складає 36% всього населення [DePaulo, 2006]
5
. 

                                                
5 В Україні на 2012 р. ніколи не перебували у шлюбі 21% жінок і 31% чоловіків [Мультіндикаторне кластерне 

обстеження – 2012, UNICEF]. 
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Неправомірно ставити знак рівності між поняттями «одинак» і «самотній». 

Так, в дослідженні 1,5 тис. овдовілих американців старше 65 років були отримані 

дані, що через півроку після втрати партнера вони мали від своїх дітей більшу 

підтримку, ніж раніше. І хоча через півтора року рівень підтримки дітьми 

знижувася, але збільшувався її рівень від родичів і друзів [Ha, 2008]. Таким 

чином, головним чинником ССБ є наявність та якість реальної соціальної мережі, 

а тому відмінності в шлюбному статусі не обов’язково призводять до 

відмінностей в ССБ [DePaulo, Morris, 2005]. 

Іншим параметром оцінки ССБ є якість дружніх зв’язків. Вони є важливим 

елементом реальної соціальної мережі. Так, серед росіян біля половини (52%) 

зустрічаються зі своїми близькими друзями щоденно або кілька разів на тиждень, 

біля 20% – хоча б раз на тиждень. За нашими даними, в Україні серед дорослих 

щоденно або кілька разів на тиждень зустрічаються з друзями – 37%, раз на 

тиждень – 14,5% [Данильченко, 2015]
6
.  

Деякі вчені стверджують, що друзі можуть бути більш важливим чинником 

суб'єктивного благополуччя для дорослих людей, ніж сім’я [Adams, Blieszner, 

1995; Chopik, 2017]. Так, за даними Дж. Хеллівел та Р. Патнема, хоча взаємодія з 

родиною, друзями й сусідами пов’язана з більш високим рівнем емоційного 

благополуччя, однак спілкування з друзями виявилося більш важливим, ніж з 

сім’єю та сусідами [Helliwell, Putnam, 2004]. Порівняно з сімейними стосунками 

дружба не пов’язана з приписаними ролями, вона базується на добровільності й 

взаємності. Дружба, що викликає негативні переживання, як правило, 

припиняється. За результатами лонгітюдних досліджень, якщо задоволення від 

стосунків з друзями знижувалося, вони припинялися (65% опитуваних), тоді як 

негативна взаємодія з партнером/ членом подружжя й дітьми тривала протягом 

довгого проміжку часу [Birditt, Jackey, Antonucci, 2009]. Крім того, негативні 

інтеракції є більш частими серед членів сім’ї, ніж серед друзів, як в західних, так і 

азіатських спільнотах [Krause, Rook, 2003]. 

                                                
6 В Чехії та Італії, США трохи більше ніж третина населення зустрічається з друзями щоденно або кілька разів на 

тиждень, у Великобританії таких – біля 30% [Хахулина, 2006]. 



103 

 

У людей, які мають не менше трьох-чотирьох близьких друзів, краще 

здоров’я, більш високий рівень благополуччя та захоплення своєю роботою. 

Таким чином, поява нової людини в житті, швидше за все підвищить 

благополуччя, оскільки важко очікувати, що всі соціальні потреби суб’єкта будуть 

задоволені однією людиною [Rath, 2006]. Найпоширеніші функції дружніх 

зв’язків в житті сучасної людини – це інтелектуальне спілкування, приємна 

компанія, психологічна підтримка та допомога в справах. І всі ці функції однаково 

важливі, тому здебільшого кожна людина має декількох друзів, отримуючи від 

одного допомогу в справах, від іншого – психологічну підтримку, з третім вона 

приємно спілкується та дізнається про щось нове, а з четвертим весело проводить 

час. 

Існує культурна специфіка базису дружби. Так, в мобільних спільнотах 

(наприклад, в американській) у людей є більше свободи у виборі друзів, що 

дозволяє спиратися на спільні інтереси, шукати подібність в цінностях та 

індивідуальності. В стабільних спільнотах, де соціальний статус за народженням 

(сімейне походження, членство в певній групі) відіграє більшу роль в 

повсякденних контактах, друзями частіше стають члени однієї групи. Така 

закономірність може вплинути на соціальне благополуччя емігрантів, які 

ймовірно в іншій країні зустрінуться з відмінніми правилами й основою дружніх 

стосунків. Наявність друзів в робочому колективі істотно підвищує рівень 

соціального благополуччя. Вірогідність захопитися працею того, хто не має 

близького друга на роботі, складає 1:12. 

Стосовно ролі дружніх стосунків в переживанні соціального благополуччя 

дослідники згоди не дійшли. Так, наприклад вказується, що хоча дружба – один з 

найсильніших корелятів благополуччя, навряд чи дружба є найбільшим джерелом 

переживання суб'єктивного благополуччя [Demir et al., 2013]. 

В дослідженні С. Еванса та С. Валлеллі для осіб похилого віку важливими за 

рівнем значущості були: дружба та соціальна взаємодія, взаємини з членами сім’ї, 

стосунки з ширшою спільнотою [Evans, Vallelly, 2007]. В інших дослідженнях 

факторів фізичного і психологічного благополуччя людей в похилому віці 
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вказувалися: збереження громадської активності [Harlow, Cantor, 1996], гарні 

стосунки, широкий репертуар соціальних ролей [Adelmann, 1994], надання 

допомоги й підтримки оточуючими [Gabriel, Bowling, 2004]. Таким чином, 

важливість дружніх зв’язків більш актуальна для людей зі слабкими сімейними 

зв’язками, бездітних і осіб похилого віку [Rook, Schuster, 1996; Albertini, Kohli, 

2009]. 

Очевидно, що різні типи взаємин здійснюють відмінний вплив на 

благополуччя. Ведуться дискусії щодо того, хто є більш значущим джерелом 

емоційного комфорту. При побудові опитувальників для вивчення ССБ почали 

враховувати два параметри: «товсті» зв’язки (стосунки з людьми, яких індивід 

гарно знає) та «тонкі» зв’язки (люди та організації, з якими він вступає в контакт 

вперше) [Land, 2010]. Наприклад, за даними А. Нієбоер та інших, серед чинників 

суб'єктивного благополуччя 13% забезпечують інтимний партнер, друзі, відносно 

велика реальна соціальна мережа, вища успішність порівняно з іншими добре 

знайомими людьми. Також важливими були робота (8%) та діяльність у вільний 

від роботи час (7%), а анонімні безособові контакти (наприклад, в транспорті чи 

на вулиці) майже на суб'єктивне благополуччя не впливали (1%) [Nieboer et al., 

2005]. 

Широкі спільноти здебільшого вивчаються в соціології в межах вивчення 

загального конструкту суб'єктивного благополуччя та кросс-культурних 

досліджень. Показано, що суб'єктивне благополуччя зростає при наявності 

демократичної форми правління [Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993], а знижується 

при політичній нестабільності [Inglehardt, Klingemann, 2000]. Важливішим, ніж 

демократична форма правління, є стабільний політичний лад: аналізуючи дані 68 

країн в 90-ті рр., Р. Вінховен показав, що на останніх місцях були такі країни як 

Росія, Грузія, Арменія та Україна [Veenhoven, 2000]. Він вказує, що 

нестабільність – джерело страждань. За даними Дж. Хеллівелл, люди з найвищим 

рівнем суб'єктивного благополуччя «не ті, хто живе в найбагатших країнах, а ті, 

хто живе там, де соціальні й політичні інститути ефективні, де існує високий 

рівень взаємної довіри і низький рівень коррупції» [Helliwell, 2003, р. 355]. Вона 
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вказує, що ефективне керування країною також корелює з рівнем благополуччя в 

країнах більше, ніж з демократією [Helliwell, 2007]. Також на суб'єктивне 

благополуччя впливає рівень свободи: економічна свобода в бідних країнах та 

політична свобода – в багатих [Veenhoven, 2000]. 

Взаємодія з широкою соціальною системою здебільшого розглядається через 

призму концепції «соціального капіталу». Незважаючи на те, що вперше в 

науковому контексті дане поняття використала Л. Ханіфан ще в 1916 р. [Hanifan, 

1916], однак в науковий обіг воно ввійшло в 80-90-ті рр. ХХ ст. [Bourdieu, 1980; 

Coleman, 1993; Putnam, 2000; OECD, 2001]. Дане поняття трактується по-різному, 

як «оцінка загальної та спеціальної довіри в суспільстві», «набір узгоджених 

зв’язків між соціальними діячами, які полегшують колективну дію» [Requena, 

2003, р. 331]. На першому етапі соціальний капітал приписувався індивідам для 

позначення сукупності актуальних і потенційних ресурсів, пов’язаних із 

використанням стійкої мережі більш-менш інституціоналізованих стосунків 

знайомства й взаємного визнання [Bourdieu, 1980]. Пізніше він став трактуватися 

як характеристика групи і суспільства в цілому: культура довіри і толерантності, в 

якій з’являються розгалужені мережі добровільних асоціацій [Inglehart, 1990]. 

Інколи ССБ зводиться до соціального капіталу, оскільки вимірюються 

міжособистісні зв’язки [Munir et al., 2012]. Зокрема, Т. О. Нестік дає таке 

визначення соціального капіталу: єдність об’єктивного й суб’єктивного: 

соціальної взаємодії в межах соціальної мережі та його сприймання, переживання 

і оцінки учасниками [Нестик, 2009], що власне відтворює визначення соціального 

благополуччя К. Л. М. Кіз. Соціальний капітал розглядається як суспільне благо 

[Portes, 1998]; описується як неконкурентні відносини, для яких характерно 

співробітництво [Putnam, 1995], надання допомоги і підтримки [Bourdieu, 

Wacquant, 1992], які сприяють розвитку колективу в цілому [Thomas, 1996]. З 

такого ракурсу, на думку О. В. Бузгаліна, ці відносини взагалі неможна називати 

капіталом (в економічному сенсі), оскільки описуються ознаки колективізму 

[Бузгалин, 2010]. 
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Ввівши в науковий обіг поняття «соціального капіталу», Дж. Коулман 

виділив і його основні складові: довіра та зобов’язання; інформаційні канали; 

норми й санкції [Coleman, 1988]. Дослідники в багатьох країнах помітили, що 

реальні соціальні мережі (і пов’язані з ними норми взаємного обміну та довіри) 

можуть здійснювати сильний вплив на ефективність виробництва і рівень 

благополуччя. Головна ідея полягає в тому, що соціальні мережі мають певну 

цінність; також існує певна цінність у людей, що складають ці мережі. Соціальні 

мережі мають зовнішнє вираження, яке оцінюється «свідками». Соціальний 

капітал може бути відтворений у зв’язках з родиною, друзями, сусідами, на 

робочому місці, в громадських обєднаннях, навіть в Інтернеті. Як головний 

індикатор соціального капіталу використовують індекс довіри – наскільки людина 

довіряє людям, що складають її особисту соціальну мережу, і соціальній системі в 

цілому. Ті особи, які вважають, що вони живуть серед людей, яким можна 

довіряти, повідомляють про вищий рівень суб'єктивного благополуччя та 

переживання щастя. Дослідження в цій сфері прагнуть використовувати 

об’єктивні міри соціальної зв’язності, за їх результатами середні рівні соціальних 

зв’язків корелють з щастям, втіхою, здоров’ям та продуктивністю праці [Putnam, 

2000; Helliwell, Putnam, 2004]. 

Соціальний капітал впливає на суб'єктивне благополуччя більше, ніж наявні 

економічні умови життя [Bjørnskov, 2003]. Більший рівень соціального капіталу 

пов'язаний з меншим рівнем щоденних проблем, фізичною та розумовою 

активністю [Kim, Kawachi, 2007]. На думку Л. Камфілд і С. Скевінгтон, 

соціальний капітал є буфером між низьким рівнем якості життя та достатнім 

рівнем суб'єктивного благополуччя [Camfield, Skevington, 2008]. Як вже 

зазначалося, засновник теорії соціального капіталу Р. Патнем вважає, що 

соціальний капітал високий в тих спільнотах, де люди довіряють та послужуються 

один одному. Він доводить, що спільноти з високим показниками соціального 

інтересу, доброчинної діяльності, членством в різноманітних клубах, залучених у 

релігійну діяльність мають вищий рівень благополуччя (він не розрізняє емоційне 

(суб’єктивне) та соціальне благополуччя). 
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Очевидно, що не можна ставити знак рівності між поняттями «суб'єктивне 

соціальне благополуччя» і «соціальний капітал». Соціальний капітал – це швидше 

ресурс, який суспільство та особистість використовує для досягнення 

благополуччя, але його людина може і не використовувати, хоча й мати; 

наприклад, велика кількість друзів не забезпечує автоматично відсутність почуття 

самотності. Зокрема, як функції соціального капіталу вказуються: підтримка 

соціального контролю, надання сімейної підтримки, забезпечення ресурсами 

через зовнішню мережу контактів [Portes, 1998]; забезпечення доступу до 

інформації, полегшення впливу й соціального контролю, підтримка соціальної 

солідарності [Sandefur, Laumann, 1998]. Як бачимо, підкреслюється 

соціалізаційний вплив соціального капіталу, тоді як ССБ відображає переживання 

індивідом «результату» такого впливу. Крім того, в дослідженнях соціального 

капіталу явно підкреслюється соціологічний ракурс: акцент робиться на систему 

соціальних зв’язків та їх ефекти, суб’єктивні переживання особистості 

враховуються хіба що в аспекті довіри. 

Головна проблема подібних досліджень полягає у відсутності в значній їх 

частині диференціації поняття «щастя»/ «суб'єктивне благополуччя»/ 

«задоволеність життям» [Helliwell, Layard, Sachs, 2012; Leung et al., 2013], а також 

в широкій трактовці феномену соціального капіталу. Зокрема, в нього 

включаються такі різнорівневі явища, як: 1) довіра: узагальнена – до суспільних 

інститутів (також виділяється такий аспект як безпека, однак вона також 

трактується дуже широко: від прогулянки в нічний час до відсутності військових 

дій) і конкретна довіра – до реальних осіб, що входять в коло спілкування 

індивіда, 2) контакти: стосунки з друзями, колегами, родичами та ін. (при чому, як 

їх наявність, так і їх оцінка), 3) соціальні структури: членство в доброчинних 

сусідських, приятельських, професійних організаціях та спільнотах, закритих 

клубах, етнічних і гендерних спільнотах тощо. Т. О. Нестік пропонує розділяти 

структуру соціального капіталу і його джерела, до яких відносить сім’ю та різні 

спільноти [Нестик, 2014]. В останніх дослідженнях в структуру соціального 
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капіталу включається такий суб’єктивний компонент, як відчуття належності 

[Maycock, Howat, 2007; Leung et al., 2013]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що соціальне функціонування 

особистості є складною системою, яка може стосуватися різних феноменів як 

суспільного, так і індивідуального буття. В наукових дослідженнях відсутні чіткі 

критерії й ознаки суб'єктивного соціального благополуччя. Головний атрибут 

ССБ – соціальна зв’язність – представлений в численних конкретних соціально-

психологічних концепціях (концепції соціального капіталу, соціальної підтримки, 

соціальної інтеграції, мотивації афіліації тощо). Розглядаються фактори й 

особливості переживання різноманітних стосунків, в які вступає людина протягом 

свого життя (з сім’єю, друзями, колегами). Найчастіше як критерії благополуччя 

вказують розгалужені реальні соціальні мережі, задоволеність системами взаємин, 

переживання соціальної зв’язності (відчуття належності), наявність соціальної 

підтримки, надбання соціального капіталу. Окремі соціально-психологічні 

дослідження носять розрінений характер і спираються на відмінні методологічні 

принципи. Відсутня єдина цілісна концепція, яка б дала змогу пояснити 

особливості оптимального соціального функціонування особистості. 

 

1.4. Об’єктивні і суб’єктивні чинники суб'єктивного соціального благополуччя 

На суб'єктивне благополуччя в цілому, та соціальне благополуччя зокрема, 

впливає значна кількість чинників, що являють собою детермінанти різного роду, 

рівня й узагальненості. Взаємозв’язки об’єктивних і суб’єктивних умов життя, які 

впливають на суб'єктивне благополуччя, мають складний характер, що 

зумовлений рекурсивністю. Кожний прояв благополуччя має множинні джерела, а 

різні детермінанти завжди взаємодіють: їх дія на одному рівні водночас викликає 

реакцію на інших рівнях, змінюючи самі зовнішні чинники. Тому окремою 

методологічною проблемою є «відділення» складових, що становлять сутність 

благополуччя як системного психологічного феномену, від численних 

предикторів, що забезпечують існування самого благополуччя. Доволі часто в 

дослідженнях ці явища або не розрізняються, або взаємозамінюють один одного.  
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Незважаючи на десятиріччя досліджень об’єктивних й суб’єктивних факторів 

благополуччя, питання систематизації та категоризації, виділення провідних 

чинників, які визначають стан суб'єктивного благополуччя, і досі залишаються не 

розробленим. Можливий список чинників практично необмежений, оскільки 

можна знаходити все нові й нові поняття, щоб описати детальні відмінності у 

відчуттях та думках, а також ситуаціях, що їх викликають, а тому необхідно 

скоротити загальний перелік чинників, з’ясувавши більш високий рівень 

узагальнених критеріїв [Diener, Biswas-Diener, 2011]. Е. Динер вважає, що всі 

чинники можна звести до двох причин суб'єктивного благополуччя: задоволення 

головних потреб та підтримуючих соціальних відносин (включаючи наявність 

соціальної підтримки, соціальної довіри, відсутність корупції) [Diener, 2013]. 

Основна частина досліджень як економічних, так і соціологічних, зосереджена на 

першій причині, друга стала актуальною для психологів та політологів. 

У західній культурі приділяється багато уваги об’єктивним детермінантам, 

тобто вивченню того, наскільки благополуччя залежить від факторів 

навколишнього середовища, як нав’язаних (наприклад, культура і традиції) та 

контрольованих (наприклад, шлюб, прибуток), так і особистісних аспектів, на які 

не можна вплинути (вік, стать). Як об’єктивні критерії розглядається позиція 

людини по відношенню до середньостатистичної норми за конкретними 

показниками, що відображають специфіку розвитку суспільства в цілому 

(співвідношення народжуваності й смертності, рівень захворюваності, кількість 

шлюбів і розлучень, криміногенні показники, інтенсивність міграційних потоків 

тощо), а також певні індикатори середовища (фізико-хімічні, кліматографічні, 

соціальні характеристики і т. д.). Передбачається, що достовірними будуть оцінки 

зовнішнього «неупередженого» спостерігача, відповідно здійснюється пошук 

чітких критеріїв таких оцінок. 

 Як вже зазначалося, здебільшого в рамках гедоністичного підходу 

розглядаються «зовнішні» чинники по відношенню до «внутрішнього» 

переживання (як правило, відчуття втіхи) [Diener, 2009; Любомирски, 2014]. 

Таким чином, благополуччя є «суб’єктивним», а «об’єктивність» пов’язується з 
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зовнішньо існуючим конкретним «джерелом», що викликає подібне переживання. 

Відповідно, відбувається пошук тих джерел, що є дієвими для більшості людей. 

Переліки чинників, що викликають позитивні переживання людей, різноманітні. 

Однак емпірична цінність їх доволі сумнівна, оскільки або дослідження 

виявляють надзвичайну різноманітність таких джерел, або відбувається 

узагальнення, що зводиться до абстрактних категорій, поширених в усі часи у в 

усіх культурах (здоров’я, добробут, робота, сім’я, друзі тощо). Такі каталоги та 

рекомендації (особливо в науково-популярній літературі) пропонують список 

ознак та особливостей, які «потрібні» для досягнення суб'єктивного 

благополуччя. В них завжди наявна соціальна складова. Серед найбільш відомих 

праць, присвячених пошуку «ключів до щастя», роботи М. Аргайла, І. Бонівелл, 

Д. Гілберта, Е. Динера, С. Любомирскі, М. Селігмана. 

Критерії благополучних людей до сьогодні залишаються невизначеними. 

Кожен автор вибирає ті реалії життя, які його більше цікавлять в силу наукових 

уподобань, системи цінностей, особливостей культури чи політичної ситуації в 

країні. Очевидним є те, що фактори соціального середовища можуть бути різних 

рівнів. Так, Н. А. Батурін та колеги пропонують виділити внутрішні: 

нейродинамічні, психологічні, і зовнішні: матеріальні, соціальні і соціально-

демографічні фактори [Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013]. 

А. Сен виділяє п’ять суттєвих умов (об’єктивних факторів) досягнення 

соцієтального благополуччя: політичну свободу, економічні і соціальні 

можливості, гарантії гласності та безпеку [Sen, 1999]. Спираючись на дану теорію, 

М. Нессбаум розширює цей перелік: життя, фізичне здоров’я та цілісність, 

почуття – уявлення – думки, емоції, практичний інтелект, афіліація, стосунки з 

іншими людьми, гра, контроль над оточуючим середовищем [Nussbaum, 2006]. 

Інший перелік детермінант включає: життя, знання, гру, естетичний досвід, 

товариськість, дружбу, практичну достовірність, релігію [Finnis, Boyle, Grisez, 

1987]; їжа та прихисток (житло), безпека, соціальна підтримка й любов, відчуття 

поваги до себе та гордості за свої дії, компетентність, самокерування та автономія 

[Morrison, Tay, Diener, 2011]. 
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Не всі переліки є одномірними, пропонуються поділи на головні та 

другорядні потреби (найбільш відображені в піраміді потреб А. Маслоу). 

Наприклад, Л. Дойял та І. Гоу вважають, що здоров’я й автономія є головними 

потребами для всіх людей, незважаючи на культурні особливості (що суперечить 

більш сучасним дослідженням, де автономія виявилася залежною від культурних 

особливостей), тоді як потребами «другого порядку», тобто засобами досягнення 

перших, є їжа, чиста вода, відповідне житло, освіта, безпечне робоче середовище, 

охорона здоров’я, безпека дитинства, тісні стосунки, фізична й економічна 

безпека, безпечний контроль народжуваності [Doyal, Gough, 1991]. 

М. Аргайл узагальнює дані щодо детермінант благополуччя. На його думку, 

головними факторами щастя постають: наявність близьких соціальних зв’язків 

(шлюбні, внутрішньо-сімейні, дружні), задоволеність роботою/ професією 

(різноманітність праці, її суспільна цінність, емоційний фон, взаємини з колегами 

та керівництвом), здоров’я, наявність вільного часу на дозвілля, особистісні риси 

(самооцінка, екстраверсія, осмисленість життя), позитивні емоції (гарний 

настрій). Менш значущими є матеріальний добробут, вік і стать [Argyle, 1987]. На 

думку М. Аргайла, суб’єктивне благополуччя корелює з такими факторами: 

оптимізм, екстраверсія, соціальні зв’язки, шлюб, наявність цікавої роботи, релігія 

та духовність, наявність вільного часу, гарний сон та фізичні вправи, соціальний 

стан, суб’єктивне здоров’я; не корелює з: віком, фізичною привабливістю, 

кількістю грошей, статтю, рівнем освіти, наявністю дітей, рівнем безпеки в 

суспільстві, якістю житла, об’єктивним здоров’ям. Слід зазначити, що в інших 

дослідженнях ці закономірності як підтверджувалися, так й спростовувалися. 

Наприклад, за даними Е. Динера та М. Селігмана, предикторами задоволеності 

життям були наявність контакту з дітьми та сиблінгами, шлюбний статус і 

членство в громадських й релігійних організаціях [Diener, Seligman, 2004]. 

В обзорі переживання суб'єктивного благополуччя в 97 культурах за 10 

років (1997-2007 рр.) М. Мінковим представлений перелік найбільш значущих 

цінностей, які увійшли в структуру благополуччя окрім загальної задоволеності 

життям: сприймання особистої свободи вибору і життєвого контролю, 
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впевненість в собі, важливість дозвілля, розвиток (освіта) дітей (низький рівень 

освіти приводить до високої задоволеності життям), важливість друзів, 

важливість сім'ї, толерантність та повага до інших як бажана риса, важливість 

допомоги іншим. За його даними, найбільш важливими для переживання 

суб'єктивного благополуччя є життєвий контроль (36%) і проведення вільного 

часу (24,7%), причому неможливо зробити висновок, який фактор важливіший. 

Інші параметри залежать від культурних особливостей країни (наприклад, в 

деяких країнах дружба (6%) не є критерієм суб'єктивного благополуччя). 

Головними предикторами низького суб'єктивного благополуччя постали ВВП 

(31%), життєвий контроль (7%), вік до 16 років (4,5%), верховенство закону (3%) 

[Minkov, 2009]. 

Іншими впливовими за внеском у суб'єктивне благополуччя об’єктивними 

факторами вважається стан здоров’я та наявність роботи. При чому безробіття є 

одним з найвпливовіших предикторів неблагополуччя, його наслідки для людини 

набагато сильніші, ніж просто втрата прибутку. Підкреслюється, що втрата 

робочого місця є втратою частини соціального капіталу, оскільки породжує як 

напругу в сімейних стосунках, так і зниження самооцінки. Відрізняються думки й 

щодо впливу освіти: в дослідженнях виявляють то значний вплив, то його 

відсутність у разі включення інших змінних. Це дало змогу дослідникам зробити 

висновок, що освіта впливає на суб'єктивне благополуччя не сама по собі, а через 

її ефекти, що відображаються у соціальному капіталі [Ballas, Tranmer, 2012]. 

В ході дослідження вікових особливостей був підтверджений факт, що 

соціальні потреби змінюються під впливом життєвого досвіду та зовнішніх 

обставин. Так, відомо, що з віком люди більше концентруються на прив’язаності, 

тобто близьких взаєминах [Steverink, Lindenberg, 2006]. Більшість досліджень 

вікових закономірностей використовує концепт суб'єктивного благополуччя в 

трактовці Е. Динера. Згідно з їх результатами, залежність між суб'єктивним 

благополуччям і віком є непрямою. Так, в Європі та США вік позитивно корелює 

з задоволеністю життям, незважаючи на зниження фізичного здоров'я [Okun, 

Stock, 1984]. Також показано, що зв'язок між благополуччям та віком 
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опосередкований третьою змінною – соціально-економічним рівнем країни 

[Clarke et al., 2000]. Виявлено, що уявлення про майбутнє благополуччя теж 

змінюється з віком: вище у дітей, підлітків та в період середньої дорослості, 

нижче у людей похилого віку [Ryff, 1991]. Загальний висновок дослідників: 

зв'язок віку та благополуччя є U-криволінійним – вищий серед молоді та людей 

похилого віку (старші 65 років), нижчий у осіб середнього віку (35-54 роки). 

Зв’язку між віком і переживанням соціального благополуччя не виявлено, однак 

вік позитивно корелює з евдемонічним й гедоністичним благополуччям [Son, 

Wilson, 2012]. 

При вивченні зв’язку віку і благополуччя окремо підкреслюється 

суб’єктивний аспект: вводиться поняття суб’єктивного старіння – які зміни 

відчуває людина, коли стає старшою. Більш високе суб'єктивне благополуччя 

фіксується в тих осіб, що відчувають себе молодшими [Ward, 2010], але не 

бажають стати молодшими [Keyes, Westerhof, 2012]. В усіх вікових групах 

більший реалізм та менші ілюзії в самооцінці є предиктором кращого 

функціонування, а відповідно й вищого благополуччя [Lachman et al., 2008]. 

Ще одним об’єктивним чинником суб'єктивного благополуччя, який активно 

вивчають в психології, економіці, політології, є рівень матеріального 

забезпечення. Була проведена значна кількість досліджень, які показали, що 

люди, які мають вищі прибутки, лише в незначній мірі задоволені своїм рівнем та 

способом життя більше, ніж люди з низькими доходами [Хащенко, Баранова, 

2004; Argyle, 1987; Diener, 2009; Ryan, Deci, 2001]. Потреби людей зростають 

швидше, ніж їх фінансовий прибуток, а тому соціально-економічний градієнт 

пов'язаний з задоволеністю життя, але не пов'язаний з гедоністичним 

благополуччям [Kahneman, Deaton, 2010]. На думку Е. Динера і М. Селігмана, 

економічні показники важливі на ранніх стадіях економічного розвитку, коли 

головним питанням є забезпечення прожиткового мінімуму. Однак із збагаченням 

країн на благополуччя починають впливати інші чинники, наприклад суспільні 

відносини і задоволення від роботи. Ці автори показали, що незважаючи на 

потроєння ВВП в США за останні півсторіччя, задоволеність життям залишилася 
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незмінною [Diener, Seligman, 2004], а навпаки показники депресії та тривожності 

різко збільшилися [Twenge, 2000]. 

Дж. Хеллівелл та Р. Патнем роблять висновок: відносно бідний може купити 

щастя за гроші, однак відносно багатого більша кількість грошей не зробить 

щасливим [Helliwell, Putnam, 2004]. Високий рівень суб'єктивного благополуччя 

заможних людей спеціалісти пояснюють не тим, що вони мають можливість 

витрачати великі суми, а тим, що вони зайняті більш цікавою діяльністю, більш 

насичено проводять своє дозвілля, а також мають більш широкі соціальні 

контакти. Б. Джордан висловив припущення про зв’язок грошей, соціальної 

цінності та стосунків. На його думку, рівень споживання (добробуту) відображає 

не стільки економічний параметр, скільки можливість викликати повагу в інших, 

впливати на рішення і брати участь в спільних діях, через які реалізуються 

соціальні відносини. Він використовує поняття «символічної соціальної цінності», 

яка породжується, розподіляється та відтворюється в культурі [Jordan, 2008]. 

«Парадокс Естерліна» відображає сучасні економічні процеси, які створюють 

економічні цінності, однак підривають соціальні. Цьому є емпіричні 

підтвердження. За деякими даними, вищий рівень прибутку пов'язаний з більшою 

кількістю розлучень [Clydesdale, 1997] та зменшенням втіхи від повсякденних дій 

[Kahneman, 1999]. Були виявлені й інші негативні впливи грошей на 

благополуччя: наприклад, зафіксований високий рівень напруги у підлітків з 

багатих сімей, а також шкідливий вплив матеріалізму на щастя. Люди, які 

прагнуть досягти багатства, менш задоволені своїм життям [Kasser, 2002]. 

«Матеріалісти» (люди, для яких велике значення мають прибуток та матеральні 

речі) мають нижче відчуття власної гідності й співчуття, вищий нарцисизм, 

більше орієнтовані на соціальне порівняння та формування конфліктних стосунків 

[Kasser et al., 2004]. Такі люди схильні недооцінювати важливість суспільних 

відносин [Solberg, Diener, Robinson, 2004]. 

Таким чином, вплив економічного прибутку на суб'єктивне благополуччя 

виявився складним чином опосередкований соціальними факторами: як 

стандартами соціального успіху, що пропонуються певною культурою, так і 



115 

 

соціальними орієнтаціями конкретного індивіда. Людина має розв’язати складну 

проблему набуття балансу між витратами часу на забезпечення економічного й 

соціального благополуччя. Зокрема, в дослідженні австралійських науковців 

показано, що найбільш ефективним в соціальному плані для осіб старше 40 років 

буде трьохденний робочий тиждень [Kajitani , McKenzie, Sakata, 2016]. 

Крім зазначених вище чинників, істотним фактором підвищення 

переживання суб'єктивного благополуччя є релігійність: релігійні люди 

повідомляють про вищий рівень суб'єктивного благополуччя, ніж нерелігійні 

[Diener, Suh, Lucas, Smith, 1999]. На думку А. Кларка та О. Лелкеса, релігійна віра 

є буфером для таких стресорів, як вдівство, безробіття та низький прибуток 

[Clark, Lelkes, 2003]. Виконання релігійних обрядів є більш сильним предиктором, 

ніж наявність віри. Дж. Хеллівелл і Р. Патнем пояснюють цей факт тим, що люди, 

які відвідують церкву, частіше вступаючи у позитивну взаємодію з незнайомими 

людьми, вважають, що іншим людям можна довіряти, на відміну від тих, які 

просто вірять в Бога, ніяк цю віру не реалізуючи у соціальних взаєминах 

[Helliwell, Putnam, 2004]. Існують й інші пояснення: віра надає життю значення, 

позаособистісного смислу. 

Як чинник суб'єктивного благополуччя досить детально вивчається міграція, 

особливо після поширення доктрини територіального переміщення. Вважається, 

що постійне переміщення в рамках виконання професійної діяльності приводить 

до більшої ефективності роботи, однак постало питання наскільки воно впливає 

на інші соціальні та психологічні фактори. Проводиться цілий ряд досліджень, 

присвячений психологічним наслідкам трудової міграції [Oishi, 2010]. В одній з 

останніх праць показано, що перед переїздом суб'єктивне благополуччя 

знижується, а після нього – підвищується. Однак пізніше як внутрішні, так і 

зовнішні мігранти повертаються до попереднього рівня благополуччя [Nowok et 

al., 2013]. Зауважимо, що результати цих досліджень неможливо перекласти на 

умови пострадянської культури – надто різні причини, економічні умови і 

наслідки такої міграції. 
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Рівень загального суб’єктивного благополуччя помітно зростає у людей, які 

прожили на одному місці не менше 5 років. На думку Д. Балласа і М. Транмера, 

це пояснюється тим, що створюються стійкі соціальні мережі, які в окремих 

людей асоціюються з фінансовою та професійною стабільністю [Ballas, Tranmer, 

2012]. Було виявлено, що зв'язок формується не стільки по відношенню до 

території, на якій проживає індивід, скільки по відношенню до тих людей, що 

його оточують, і того значення, яке він надає стосункам. Особливості проживання 

впливають не стільки на психологічне, скільки на соціальне благополуччя. Так, 

місце проживання (сусідство) відіграє роль у формуванні не тільки почуття 

власної гідності та гордості, самооцінки, але й соціальної інтеграції, соціальної 

актуалізації і включеності [Rollero, De Piccoli, 2010]. Було висловлене 

припущення, що чим більше людина прив’язана до місця проживання, тим вище її 

відчуття належності до спільноти. В цілому, люди, які проживають у суспільстві з 

високим рівнем соціального капіталу (відчувають довіру до інших людей та 

допомагають один одному), мають вищі показники суб'єктивного благополуччя 

[Putnam, 2000]. Слід зауважити, що за даними Р. Патнема, підвищення 

економічного рівня (капіталу) країни сприяє зниженню рівня соціального 

капіталу. Таким чином, економічне й соціальне благополуччя перебувають в 

антагоністичних відносинах. 

Здійснюються спроби пояснити зв'язок географічного середовища, 

особливостей домогосподарства та рівня суб’єктивного благополуччя [Ballas, 

Tranmer, 2012]. Дослідники роблять такий висновок: головний внесок в 

варіативність рівня суб'єктивного благополуччя здійснюють індивідуальні 

чинники, частина змін зумовлена домогосподарством, відсутній вплив 

територіальних факторів (емпірично підтверджуючи українське прислів’я, що не 

місце красить людину, а людина місце). Суб'єктивне благополуччя буде 

приблизно однаковим на всіх територіях, оскільки люди мігрують на ті місця, що 

вважаються бажаними та привабливими до тих пір, поки вони не стають 

перенаселеними й економічно невигідними, приводячи до стану рівноваги. 
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Таким чином, об’єктивістська традиція вивчення благополуччя ставить 

питання не про те, чи щаслива/ благополучна людина, а про те, чому вона 

щаслива. Об’єктивними вважаються ті міри соціальної дійсності, що не 

фільтруються сприйманням і не залежать від особистих оцінок [Noll, 2013]. Даний 

підхід характерний для соціологічних пошуків індикаторів «якості життя». 

Використовуючи моральні судження про щастя й благополуччя, дослідники 

припускають існування його «правильних» причин. Поза межами дослідження 

залишаються суперечність між провідними соціальними нормами, об’єктивними 

стандартами «досконалості» та цінностями і цілями конкретної особи, що впливає 

на досвід позитивних переживань, відчуття належності, сенсу життя та інших 

елементів «гарного життя». Очевидно, що «об’єктивні» параметри якості життя 

можуть мати різне значення для особи як в різні періоди її життя (теорія життєвих 

завдань Е. Еріксона), так і в різних соціальних ситуаціях (референтних групах). 

В наукових розвідках пропонується широкий репертуар чинників щастя. 

Проблема полягає в тому, що об’єктивні показники суспільного розвитку завжди 

відображаються в цінностях, як в цінностях компілятора подібного списку, так і в 

цінностях спільноти [Gasper, 2010]. В 1972 р. в своїй праці «Значущість 

соціальних змін для людей» А. Кемпбел і П. Конверс зауважували, що важливим є 

сенс, який надається соціальним змінам: «якість життя повинна бути в очах 

спостерігача, і саме там ми шукаємо способи її оцінити» [Campbell, Converse, 

1972, р. 442]. Таким чином, зміст «об’єктивних» переліків істотно варіюється, 

однак найчастіше включає такі пункти як економічні ресурси, політичні свободи 

та гарне здоров’я. Тому необхідність в подібних переліках все-таки існує, 

оскільки вони показують, які зовнішні (середовищні) параметри суттєві для 

збільшення благополуччя.  

Дослідження показали, що задоволеність життям – досить стійка 

характеристика: більшість людей, навіть ті, чия задоволеність життям знижується, 

свідчать, що позитивні емоції вони переживають частіше, ніж негативні [Diener, 

Sandvik, Pavot, 1991]. Була висловлена гіпотеза про його особистісну основу, 
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відповідно почали вестися дослідження рівня варіативності факторів 

благополуччя. 

В дослідженні Д. Лайккена й А. Теллегена доводиться, що приблизно 

половина варіацій в переживанні благополуччя – результат впливу різних генів. 

Дослідники акцентують позитивний вплив сімейного оточення (22% порівняно з 

2% дисперсії негативного афекту) [Lykken, Tellegen, 1996]. Не всі науковці 

розділяють погляди на генетичну зумовленість переживання благополуччя. На 

думку російських дослідників, мова в даному випадку йде швидше про 

темперамент як систему властивостей, що мають генетичну основу у вигляді 

властивостей нервової системи і визначають формально-динамічні 

характеристики психічної активності особи (наприклад, силу та швидкість 

емоційних реакцій) [Батурин, Башкатов, Гафарова, 2013]. Д. О. Леонтьєв 

підкреслює більш жорстку детермінованість негативної емоційності (55%) 

порівняно з позитивною (40%) [Леонтьев, 2006]. 

Гіпотезу генетичної залежності переживання суб'єктивного благополуччя не 

підтвердили А. Вейс, Т. Бейтс і М. Лучіано в ході дослідження 973 пар близнюків. 

Вони вважають, що є фактор вищого порядку (''covitality'' – ко-життєстійкійсть), 

через який індивідуальність і особливості переживання суб'єктивного 

благополуччя можна пояснити схожим чином [Weiss, Bates, Luciano, 2008]. 

Можливо, це відображення життєвої стратегії, що відбивається і на особистості, і 

на переживанні суб'єктивного благополуччя [Figueredo et al., 2007]. Тобто 

«індивідуальність може створити те, що можна назвати емоційним запасом, який 

може бути використаний під час стресу та відновлення» [Weiss, Bates, Luciano, 

2008, р. 209]. 

В «гедоністичній» психології задоволеність життям розглядається в двох 

аспектах: не тільки як реакція на життєві обставини, але й як особистісний ресурс 

суб'єктивного благополуччя. В «евдемонічній» психології цей підхід найбільш 

яскраво відобразився в концепції життєвих стратегій. Під стратегією життя 

розуміється «такий спосіб буття, систему цінностей та цілей, реалізація яких, за 

уявленнями людини, дає змогу зробити її життя найбільш ефективним. … Це 
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мистецтво ведення власного життя, головною метою якого є пошук та здійснення 

свого унікального смислу» [Васильева, 2002, с. 74]. Також є більш 

операціональне визначення: «життєва стратегія – структура життєвих цілей, 

розгорнута в часовій перспективі психологічного майбутнього» [Мдивани, 

Кодесс, 2006, с. 147]. Головним показником ефективності стратегії життя людини 

є її задоволеність життям і психічне здоров’я, тобто переживання суб’єктивного 

благополуччя.  

У російській психології проблему стратегії життя розглядала 

К. О. Абульханова-Славська. На її думку, наявність і розвинутість життєвої 

стратегії є важливим показником того, наскільки людина стала суб’єктом 

власного життя. Вона виділила три основні ознаки життєвої стратегії: вибір 

способу життя, вирішення протиріччя «хочу – маю» та створення умов для 

самореалізації, творчий пошук [Абульханова-Славская, 1991]. В соціально-

психологічних дослідженнях виявлено кілька найбільш типових стратегій 

побудови життєвого шляху. Рецептивна (споживацька) активність є основою 

стратегії життєвого благополуччя. Передумовою стратегії життєвого успіху є 

мотиваційна (орієнтована на досягнення) активність, яка передбачає суспільне 

визнання (наприклад, підприємництво). Для стратегії самореалізації характерна 

творча активність. У особи, як правило, змішані стратегії, хоча є ті, яким вона 

віддає перевагу. Серед росіян найбільш поширеною є стратегія життєвого успіху 

(порівняно з стратегіями благополуччя та самореалізації) [Резник, Смирнов, 

2002]. 

Вплив соціального середовища на формування життєвої стратегії вивчався 

доволі мало, але достовірні експериментальні дані, отримані в комплексному 

дослідженні впливу середовищних факторів на стратегії й цілі американських 

підлітків, показали, що зниження якості сімейного виховання, низький рівень 

освіченості батьків, відсутність емоційної близькості, а також низький рівень 

життя в цілому негативно впливає на зміст життєвих перспектив. При цьому 

відзначена позитивна роль цілей, пов’язаних з прагненням відповідати моральним 

нормам [Cohen, 1996]. 
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Емпірично виявлене велике різномаїття особистісних характеристик, які так 

чи інакше впливають на суб'єктивне благополуччя, що дозволяє говорити про 

гетерогенність цього явища та існування компенсаторних механізмів. Взаємно 

обернений зв'язок між рівнем суб'єктивного благополуччя і характеристиками 

особистості виявив М. Аргайл. Він показав вплив суб'єктивного благополуччя на 

товариськість, активність, емпатію, характер сприймання життя, способи 

мислення людини. Він виявив, що люди з високим індексом суб'єктивного 

благополуччя відзначаються стабільно вираженою товариськістю, отримують 

задоволення від спілкування, проявляють терплячість та альтруїзм, відкритість в 

поведінці, легко вступають в співробітництво, більш ефективно досліджують 

ситуації, проявляють бажання вивчати вигоди іншої сторони в переговорах. Як 

бачимо, були підкреслені саме комунікативні навички як чинники, що сприяють 

переживанню «загального» суб'єктивного благополуччя. З другого боку, 

М. Аргайл зазначає, що останнє сприяє тому, що люди позитивно оцінюють свої 

стосунки з іншими, стають більш екстравертними, менш тривожними і більш 

сміливими [Аргайл, 2001]. 

В психологічних дослідженнях існує давня традиція пов’язувати 

переживання благополуччя з різними особистісними рисами. Так, Н. К. Бахарєва 

вважає, що на суб'єктивне благополуччя впливають такі риси особистості як: 

відповідальність або інтернальність, самоприйняття, прийняття інших, надія, 

активність і творчість, товариськість, дипломатичність та готовність до ризику 

[Бахарева, 2004]. На думку Ю. Б. Дубовик, предикторами психологічного 

благополуччя в похилому віці за ступенем значущості є: здатність до управління 

емоціями (компонент емоційного інтелекту), доля дружніх зв’язків в реальній 

соціальній мережі, інтернальність в області досягнень (особливо в сфері сімейних 

і виробничих взаємин) та широта соціальних мереж [Дубовик, 2012]. Визначені й 

інші психологічні характеристики, що сприяють суб’єктивному благополуччю: 

середній рівень суверенності психологічного простору [Панина, 2006], висока 

оцінка значущості світу та своїх можливостей [Waterman, 1993], задоволення 

базових психологічних потреб [Ryan, Deci, 2001], реальні відносини зі світом 
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[Леонтьев, 2006], самоефективність [Bandura, 1999], довіра [Бахарева, 2004], 

соціальний інтелект [Яворовська, Філоненко, 2014] тощо. 

Найбільш популярними дослідженнями в американській психології є 

з’ясування зв’язку рівня суб'єктивного благополуччя з рисами «великої п’ятірки». 

Досліджень такого зв’язку з ССБ порівняно небагато. В частині досліджень, де 

ССБ не згадується, однак розглядаються конструкти на нього схожі, наприклад, 

позитивне сприймання стосунків, продемонстровано, що екстраверти, люди з 

високим рівнем добросовісності, емоційної стабільності мають кращі показники і 

в соціальному відношенні [Ozer, Benet-Martinez, 2006]. Використовуючи 

евдемонічну модель, К. Ріфф та П. Щмутт показали, що відкритість пов’язана з 

особистісним ростом, поступливість – з позитивними стосунками з іншими, 

екстраверсія, відповідальність й нейротизм пов’язані з екологічною майстерністю, 

метою в житті, самоприйняттям [Schmutte, Ryff, 1997]. В недавньому дослідженні 

зв’язку особистісних рис саме з конструктом ССБ виявлена позитивна кореляція 

шкал соціального благополуччя (за К. Л. М. Кіз) з екстраверсією, 

добросовісністю, емоційною стабільністю, відкритістю, здатністю викликати 

симпатію в інших [Wilt, Cox, McAdams, 2010]. 

Позитивно корелюють з позитивною оцінкою взаємин такі риси, як 

сердечність, товариськість та впевненість в собі [Siegler, Brummett, 2000]. Перші 

дві пов’язані з соціальністю / афіліацією [Watson, Clark, 1997]; впевненість 

позитивно пов’язана з навичками лідерства й виразом почуттів і бажань [McCrae, 

Costa, 2003]. Найбільш відома особистісна характеристика, що позитивно впливає 

на міжособистісні стосунки, а відтак, й на соціальне благополуччя, – екстраверсія. 

Її рівень пов’язаний з кількістю близьких друзів [Joshanloo, Rastegar, Bakhshi, 

2012], з якістю взаємин [Robins, Caspi, Moffitt, 2000]. Крім того, що екстраверти 

люблять бути в центрі уваги, вони ще й мають вищий рівень енергії, щоб вкласти 

капітал в суспільну діяльність [Watson, Clark, 1997]. Серед інших важливих рис, 

що сприяють побудові позитивних соціальних зв’язків, – товариськість. Ця якість 

має подвійний вплив: на побудову позитивних стосунків – і таким чином на ССБ, і 

на суб'єктивне благополуччя сама по собі як незалежний фактор [Cohen, 2004]. 
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Особи з високим рівнем нейротизму мають тенденцію до переживання 

негативних емоцій та роздратування. Наприклад, особи з високим рівнем 

нейротизму в середній школі схильні оцінювати події більш негативно в наступні 

роки, зокрема після вступу до шлюбу [Ludtke et al., 2011]. Оточуючі також схильні 

до негативних реакцій на їхню адресу через постійні скарги. «В соціальних 

ситуаціях вони тривожні й збентежені, а їх фрустрація в спілкуванні зі іншими 

може викликати ворожість» [McCrae, Costa, 2003, р. 48]. Д. Басс зауважує, що 

нейротизм, або емоційна нестабільність, є найбільш послідовним фактором 

шлюбної нестійкості, з’являючись як значущий чинник в кожному дослідженні, 

яке включало вимір нейротизму [Buss, 1991]. Показано, що нейротизм зменшує 

успіх романтичних стосунків [Donnellan, Larsen-Rife, Conger, 2005]. В інших 

дослідженнях показано, що нейротизм як риса здійснює негативний вплив на будь-

які міжособистісні стосунки [Schmutte, Ryff, 1997; Siegler, Brummett, 2000]. 

Відповідно для осіб з високим рівнем нейротизму малоймовірним є переживання 

високого рівня ССБ. Існує взаємообернений зв'язок: високий рівень нейротизму є 

предиктором переживання негативних життєвих подій, тоді як негативні життєві 

події призводять до збільшення нейротизму на тривалий період [Hill et al., 2012]. 

Наприклад, показано, що зменшення показників якості стосунків з однолітками та 

сім’єю пов’язані із збільшенням нейротизму, і навпаки, зміни в рівні екстраверсії 

та нейротизму пов’язані із змінами у задоволенні романтичними стосунками 

[Scollon, Diener, 2006]. В цілому, люди, яким притаманні такі особистісні риси як: 

відкритість, екстраверсія, емоційна стабільність, здатність подобатись іншим, не 

тільки повідомляють про вищий рівень ССБ на момент опитування, але й 

протягом життя (тобто враховуючи параметр часу) досягають його вищого рівня. 

Схожі дані були отримані в російському дослідженні: серед студентів з 

високим рівнем досягнення в спілкуванні менше тривожних і ригідних, більше з 

високим прагненням до лідерства [Творогова, 2002]. В дослідженні успішності 

Н. С. Головчановою виявлено, що соціально успішній людині притаманні: 

здатність досягти мети, стан задоволеності, наявність улюбленої справи та 

можливість професійної реалізації, високий дохід, повага й визнання 
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оточуючими, наявність сім’ї, реалізація особистих можливостей і талантів, 

кар’єрний ріст, роль вдачі, випадку. Вказуються оптимізм і комунікабельність, 

однак відсутні характеристики, що стосуються відповідальності, належності, 

значущих професійних або особистісних взаємин. Тому дослідниця робить 

висновок, що дилема між успіхом/ суперництвом та любов’ю/ людяністю 

вирішується на користь першого [Головчанова, 2010]. 

Важливим особистісним чинником соціального благополуччя є орієнтація на 

стосунки: очікування щодо продовження взаємин та бажання їх підтримувати 

[Нестик, 2014]. Відповідно виділяють короткострокову орієнтацію (акцентування 

можливостей і результатів плинної взаємодії – «Я можу»), а також довготермінову 

перспективу (прагнення отримати як безпосередню, так і майбутню користь із 

взаємин – «Я турбуюсь») [Kelley, Thibaut, 1978]. Можемо припустити, що особи з 

довгостроковою орієнтацією будуть мати вищий рівень ССБ, однак емпіричних 

досліджень цієї проблеми не проводилось. 

На основі великої кількості досліджень, що пов’язують переживання 

благополуччя з особистісними рисами (концепція «великої п’ятірки»), в 

узагальнювальних працях К. Петерсона та М. Селгімана були виділені 24 

особистісні риси (сили характеру), що поєднуються в шість універсальних чеснот: 

мудрість, сміливість, гуманність, соціальність, помірність, духовність [Peterson, 

2006; Seligman, 2002]. Їх розвиток дає можливість краще усвідомлювати свої дії та 

життя, покращити стосунки з іншими людьми і досягти більших успіхів 

(досягнень) [Seligman, 2012]. 

Виходячи з досліджень благополуччя, які ведуться більше сторіччя, можна 

прийти до загального висновку, що об’єктивні обставини, демографічні змінні та 

життєві події корелюють з переживанням щастя (суб'єктивного благополуччя) 

значно слабше, ніж можна було б очікувати, спираючись на здоровий глузд і 

повсякденний досвід. За деякими оцінками, сукупний внесок цих змінних в 

змінність рівня благополуччя не перевищує 8-15% [Lyubomirsky, 2001]. Однак 

навіть в такому випадку, система зовнішніх чинників вивчена недосконало, 

оскільки в соціальних системах діє загальносистемне правило: «різні причини – 
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схожі наслідки» [Bertalanffy, 1968], яке на існуючому рівні методології й 

математичного апарату мало можна врахувати. 

Головна методологічна помилка в об’єктивістських підходах до вивчення 

благополуччя, на думку Є. О. Мішутіної, полягає в тому, що дослідники прагнуть 

знайти об’єктивну основу суб'єктивного переживання благополуччя, визначити, 

що саме дає людині подібне відчуття. Вони не враховують, що благополуччя як 

щось об’єктивне, як певна позитивна подія або явище, теж суб’єктивне. Це 

об’єктивність особливого роду, яку можна визначити як суб’єктність [Мишутина, 

2009]. Не існує подій позитивних або негативних самих по собі, об’єктивно. Вони 

завжди оцінюються суб’єктом («Щастя в очах того, хто дивиться»). Однак подібні 

оцінки не відірвані від соціальної реальності, оскільки спираються на засвоєні 

взірці, еталони благополуччя, з якими співвідносяться події життя. 

«Суб’єктивність та рефлексивність утворюють простір для особистості, щоб дати 

інше трактування та переоцінити щоденні стимули, які відображають більш 

широкі соціальні обставини» [Delle Fave, Massimini, 2007, р. 378]. В суспільстві 

існують певні, узагальнені, і тим самим об’єктивні для конкретних соціальних 

умов та епохи, уявлення про благополуччя, щастя, процвітання. 

З психологічного ракурсу в оцінках власного буття може спостерігатися 

надзвичайний суб’єктивізм: для різних людей (груп, соціальних категорій, етносів 

тощо) одні й ті ж умови життя матимуть різний рівень якості. Крім того, в ході 

життя суспільні стандарти змінюються відповідно до умов існування та досвіду 

конкретного індивіду. У процесі постійного самовизначення вони 

конкретизуються і набувають стійкого характеру, стають індивідуальними 

критеріями оцінки якості власного життя. Очевидним є той факт, що різні люди 

можуть оцінити своє життя відмінним чином, а тому благополуччя «означає різні 

речі для різних людей у різний час їхнього життя» [Evans, Vallelly, 2007, p.1]. Все 

більшого поширення в зарубіжній науці набуває думка, що будь-яка значуща міра 

повинна враховувати ті параметри, які важливі для людей, по відношенню до 

яких ця міра використовується [Bowling, 1994]. 
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На нашу думку, найбільш продуктивним є об’єкт-суб’єктний підхід, де 

благополуччя розглядається як соціально задана «міра», «взірець» 

індивідуального буття. Таким чином, акцент зміщується з пошуків зовнішніх 

«джерел» благополуччя/ щастя на аналіз процесів самовизначення та виникнення і 

функціонування соціальних уявлень про благополуччя й процвітання. Спроби 

знайти жорстку лінійну структурованість за алгоритмом «якщо …, то …» не стали 

успішними, оскільки результати досліджень свідчать, що у випадку ССБ 

предиктори і наслідки утворюють замкнуте коло: благополуччя і позитивні емоції 

призводять до просоціальної (схваленої) поведінки, збільшують пізнавальні 

можливості й здоров'я, а позитивні дії, здібності та здоров'я в свою чергу стають 

чинниками благополуччя й позитивних емоцій, для повноцінного вивчення 

суб'єктивного благополуччя, і його соціального аспекту зокрема. Через те, що 

ССБ утворює систему із різнорівневих елементів, яка взаємодіє із соціальним 

середовищем, необхідно, з одного боку, поєднувати вивчення як об’єктивних 

(зовнішнє середовище), так і суб’єктивних (особистість) чинників, з другого – 

враховувати, що фактори взаємообумовлюють вплив один на одного, і утворюють 

складну нелінійну систему (основні результати теоретичного аналізу проблеми 

наведено в статтях [Данильченко, 2014; 2015; 2016]). 

 

Висновки до розділу 1 

Для позначення переживання оптимального соціального функціонування 

використовують широку палітру понять: «щастя», «суб'єктивне благополуччя», 

«соціальне благополуччя», «процвітання», «соціальне самопочуття», «добробут», 

«соціально-психологічне благополуччя», «соціально-психологічні параметри 

якості життя», «психологічний комфорт» тощо. Вони або є досить 

метафоричними (щастя, процвітання, добробут), або відображають стан 

суспільства (соціальне самопочуття, соціальне благополуччя). Також дані поняття 

акцентують традицію трактовки благополуччя як індивідуального 

«внутрішнього» явища, на яке впливають соціальні фактори. На нашу думку, 

найбільш точним буде термін «суб'єктивне соціальне благополуччя», який 
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акцентує предмет переживання (соціальні об’єкти) і суб’єкт переживання 

(особистість). 

Вітчизняна соціологія здебільшого використовує поняття «соціальне 

самопочуття», підкреслюючи його різноплановість за змістом включених емоцій 

(як позитивних, так і негативних), або «соціальний комфорт» як узагальнене 

переживання, що важко операціоналізувати. В психології вивчення позитивного 

функціонування індивіда здійснюється в межах або концепції психологічного 

благополуччя, де акцент робиться на життєвий потенціал особи, або концепції 

суб'єктивного благополуччя, де провідним вважається афективний компонент. В 

обох підходах соціальний аспект розглядається як «зовнішній». Вивчаються 

позитивні аспекти життєдіяльності в окремих соціальних системах (сім’ї, 

колективах, дружніх групах тощо), як правило у вигляді аналізу афективних 

реакцій, однак відсутні вітчизняні соціально-психологічні концепції, що 

пояснюють загальні закономірності переживання оптимального соціального 

функціонування особистістю. 

Найчастіше суб'єктивне соціальне благополуччя розглядається як результат 

балансу між задоволенням соціальних потреб та відповідністю соціальним 

нормам. На нашу думку, розв’язання такої суперечності є важливим параметром 

благополуччя. Саме тому вивчення ССБ через призму самовизначення 

особистості набуває особливого значення, оскільки саме суб’єкт водночас 

визначається як щодо внутрішніх (потреби, прагнення), так і по відношенню до 

зовнішніх (норми, цінності) вимог. 

Спроби дослідження ССБ через традиційне виділення когнітивних (соціальні 

очікування, ціннісні орієнтації, соціальна рефлексія, соціальна пам'ять), 

конативних (соціальна комунікація і взаємодія) і афективних (провідні почуття і 

настрої, пов’язані з оцінкою соціальних відносин) компонентів виявився 

обмеженим принципом побудови одномірної структури, що не враховувала 

специфіку їх поєднання. Великий діапазон індивідуальних варіацій переживання 

ССБ забезпечується не тільки конфігурацією його компонентів у конкретної 

особи, але й їх взаємовпливом. Вивчення окремих складових ССБ призвело до 
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ігнорування синергетичних ефектів, що забезпечують його компенсаторні й 

адаптивні механізми. В такій лінійній системі нема місця власне особистості, яка 

самовизначається по відношенню до соціального середовища і себе як 

соціального суб’єкта. 

Зведення соціального благополуччя до одномірних моделей (переживання 

задоволення соціальних потреб, наявного соціального капіталу, відчуття 

соціальної зв’язності/ належності, позитивного афекту з приводу взаємин) не дало 

можливості пояснити складну багатовимірну систему сприймання особою 

власного соціального функціонування, якій притаманні нелінійність і 

рекурсивність. Констатація в цілому (не)благополуччя в соціальній сфері буде 

впливати на всі компоненти системи (уявлення про людей, оцінку окремих 

стосунків, обрані моделі поведінки тощо), зумовлюючи, в свою чергу, 

формування структури суб'єктивного соціального благополуччя. 

Окремі соціологічні та психологічні дослідження спираються як на відмінні 

концептуальні засади, так і висвітлюють різні аспекти соціального благополуччя 

особистості, що унеможливлює порівняння їх результатів. Цілісної концепції 

суб'єктивного соціального благополуччя поки що не запропоновано. Постала 

потреба в цілісній соціально-психологічній концепції ССБ. 

Через багатомірність ССБ методологічно складним є питанням визначення 

його психологічних критеріїв. Спостерігається або подрібнення вимірів оцінки 

соціального функціонування, що робить їх непорівнюваними, або надто 

узагальненими (на кшталт «добрі стосунки»). Найчастіше провідними критеріями 

ССБ вважаються рівень соціальної зв’язності, комфортний для конкретної особи, і 

втіха від соціальних контактів, що викликається такими ознаками соціальної 

взаємодії, як емоційне прийняття, соціальна підтримка, повага, довіра, схвалення 

дій і вчинків особи. Значущість критеріїв оцінки соціального функціонування 

варіюється, як у різних індивідів, так і в одного індивіда в різних соціальних 

ситуаціях. Критерії обирає сама людина в ході особистісного розвитку і 

динамічних змін тих соціальних систем, в які вона включена. Складність 

визначення критеріїв ССБ полягає в їх недуалістичності: в ході самовизначення 
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суб’єкт має знайти суб’єктивний оптимальний баланс між тими параметрами, 

ступінь вираженості яких приведе до задоволення соціальних потреб, розв’язання 

соціальних проблем, а це, в свою чергу, до підвищення позитивного афекту, 

пов’язаного із соціальними відносинами. 

ССБ формується під впливом різноманітних чииників життєдіяльності людей, 

та є проявом ставлення особи до них. Дослідники ведуть пошук зовнішніх 

детермінант суб'єктивного благополуччя (об’єктивних умов соціального буття), та 

його соціальної складової зокрема. Найчастіше вказуються такі об’єктивні 

чинники: молодий вік, стан здоров’я, наявність освіти, роботи, високий рівень 

добробуту, релігійність, відповідність гендерних характеристик культурним 

нормам, тривале проживання на одному місці. Як суб’єктивні чинники 

переживання благополуччя вказуються різноманітні особистісні характеристики: 

низький нейротизм, висока оцінка своїх можливостей (самоефективність), 

активність, соціальний інтелект, екстраверсія, орієнтація на довготривалі стосунки. 

Особистісні риси, порівняно із зовнішніми умовами, є більш вагомим фактором 

переживання благополуччя в цілому, й соціального благополуччя зокрема. 

Проблема дослідження чинників благополуччя полягає в лінійному підході, 

коли намагаються віднайти причинно-наслідкові зв’язки. Однак, по-перше, як самі 

чинники, так і складові ССБ взаємозумовлюють вплив один на одного. По-друге, 

серед них неможливо визначити «найбільш впливовий». По-третє, ССБ утворює 

багатовимірну систему, що складається з різнорівневих паралельно функціонуючих 

елементів, відповідно чинники можуть зумовлювати вплив на один з них, а їх роль 

в загальному переживанні ССБ опосередкована складними регулятивними 

процесами. Важливою ознакою ССБ є його динамічність, що породжує відмінну 

впливовість суб’єктивних і об’єктивних чинників, як для однієї особи у відмінних 

соціальних умовах, так і для різних культур. 
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РОЗДІЛ 2. БАЛАНСНО-ГЕТЕРАРХІЧНА КОНЦЕПЦІЯ СУБ'ЄКТИВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

Традиційно ССБ розглядається як дихотомічний вимір (низьке – високе), 

тобто загальний профіль відображає зниження або підвищення окремих його 

структурних компонентів. Випадки, коли когнітивні й афективні складові можуть 

суперечити один одному не розглядаються. Вважається, що в особи з високим 

рівнем ССБ домінують позитивні емоції і високі оцінки соціального 

функціонування. Однак спектр переживань, що приводять до такої оцінки 

залишається недостатньо вивченим, через відсутність узагальнювальної моделі, 

яка викликана значною багатовимірністю форм прояву благополуччя. Емпірично 

виявлено широкий діапазон переживань суб'єктивного благополуччя в цілому, та 

соціального функціонування зокрема: від позитивних переживань в ситуації 

конкретної взаємодії через узагальнені уявлення щодо характеру взаємин (термін 

«гарні стосунки» теж є своєрідною узагальненою метафорою) до глобальних 

екзистенційних переживань сенсу життя, сприймання та розуміння соціального 

світу в цілому. 

На основі викладених положень ми вважаємо, що ССБ залежить від 

соціальної рефлексії особистості, проявляється в усвідомленні (оцінці та 

переживанні) особою свого соціального функціонування. Процеси соціальної 

рефлексії і комунікації складають психологічну основу формування ССБ, з одного 

боку, через усвідомлення задоволеності соціальних потреб в спільнотах різного 

рівня та індивідуальний досвід функціонування в них, з другого – через соціальні 

очікування і соціальні домагання, що об’єктивізуються в настановах, цінностях, 

переконаннях, соціальній пам’яті, уявленнях про соціальний престиж, соціальні 

ролі, перспективи розвитку як свого, так і групового та суспільного (імпліцитній 

концепції благополуччя). 
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2.1. Особливості суб'єктивного соціального благополуччя в межах балансно-

гетерархічної концепції 

Незважаючи на вивчення окремих складових ССБ (К. Л. М. Кіз, Л. Міккенен, 

І. Пріллелтенскі), можемо констатувати відсутність теоретично обґрунтованої 

моделі суб'єктивного соціального благополуччя. В запропонованих підходах до 

його розуміння виділений ряд індикаторів: задоволеність взаєминами/ позитивні 

міжособистісні стосунки, задоволеність статусом, задоволеність станом 

суспільства, соціальна залученість / зв’язність / інтеграція, соціальна довіра, 

позитивні соціальні уявлення, виконання соціальних ролей, керування соціальним 

оточенням, соціальна участь, задоволення соціальних потреб (в належності, в 

прийнятті, в прив’язаності, в соціальному схваленні, в повазі, в любові, в 

соціальній підтримці) тощо. Їх можна розглядати як перелік часткових елементів 

(індикаторів, референтів), однак їх співвідношення та внесок в загальний 

показник ССБ залишається невідомим. Невирішеною проблемою виявляється 

вирахування загального показника ССБ. Об’єднання часткових параметрів у 

загальний показник ССБ вимагає врахування їх неоднакового внеску. Як 

інтегральний показник соціального життя людини ССБ являє собою багатомірну 

структуру ставлень і переживань особистістю до взаємодії з різноманітними 

соціальними об’єктами. 

Існують різні рівні прояву ССБ залежно від ступеня їх узагальненості та 

актуалізованості, що поєднані рекурсивними зв’язками. Ми пропонуємо 

використовувати при вивченні ССБ імовірнісну модель світу, яка 

характеризується апріорною невизначеністю. Таким чином, ми виходимо з того, 

що функції розподілу вхідних параметрів, що призводять до переживання 

соціального благополуччя конкретною особою, невідомі. Адже системотворчі 

принципи переживання соціального благополуччя можуть відрізнятися навіть у 

однієї особистості в різні моменти (як життя в цілому, так і конкретних 

соціальних ситуацій). CCБ ми розглядаємо як відкриту систему, що формується і 

проявляється в особистості тільки в процесі соціальної взаємодії. 
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Соціальне благополуччя в психології та соціології розглядається як 

індивідуальне переживання, що складається з його часткових індикаторів. На 

нашу думку, ССБ необхідно 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. ССБ постає соціально-

психологічною функцією, значенням якої є нелінійні функції компонентів ССБ 

(соціальні потреби, імпліцитна теорія благополуччя, особливості соціальної 

поведінки, особливості афективної сфери особи). 

Благополуччя є скритою конструкцією, що відображена її детермінантами, а 

тому операціоналізація через рефлексивні міри задоволеності життям є досить 

обмеженою. Складність полягає не тільки у вимірі «суб’єктивності»: для різних 

індивідів різні питання (або індикатори благополуччя) можуть мати суб’єктивно 

більшу вагу, що відбивається на індивідуальній оцінці. Крім того, невідомою 

залишається специфіка побудови судження (міра рефлексивності, 

артикульованість чи глобальність оцінки, часовий параметр тощо). Здебільшого в 

психодіагностиці намагаються уникнути цього явища через психометричні 

процедури і певне «вирівнювання» ваги питань, розраховане на масовій вибірці. 

Однак при вимірюванні суб’єктивності така процедура може істотно 

спотворювати результати. 

Ключовою особливістю ССБ як психологічного явища є гетерархічність. 

Гетерархія – такий спосіб організації системи, коли різним елементам притаманні 

власні особливості функціонування [Янковская, 2009]. Спосіб структурування 

елементів ССБ задається самою особою в процесі самовизначення. Між його 

компонентами (соціальні потреби, імпліцитна концепція благополуччя, афективні 

переживання, пов’язані із соціальним буттям, готовність до активної / пасивної 

позитивної / негативної взаємодії із соціальними суб’єктами) неможливо виділити 

провідний («керуючий»). Вони знаходяться в системі взаємокоординації: окремі 

елементи системи можуть змінюватися під впливом інших її елементів. 
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ССБ притаманні такі властивості гетерархічної системи як гетерогенність, 

зумовлена рекурсивністю і недуалістичністю, і динамічність, якій притаманна 

нелінійність і баланс. Гетерогенність – внутрішня різнорідність різних рівнів. 

Кожен з них має власні особливості функціонування, що зумовлює відмінну 

швидкість їх зміни. Гетерогенність системи ССБ відображається в перетинанні 

мереж різних рівнів, коли залежно від стану системи (наприклад, ситуативне 

благополуччя – неблагополуччя) взаємопов’язані групи елементів змінюються: 

можуть виникати як нові зв’язки між ними, так і створюватися нові (приклад такої 

системи наведений на рис. 2.1). Зокрема оцінка взаємин з різними соціальними 

об’єктами залежить від минулого досвіду і має відмінні критерії щодо кожного у 

конкретній ситуації соціальної взаємодії, в яку вони включені. Недуалістичність 

забезпечує можливість існування різних у функціональному відношенні рівнів в 

межах єдиної системи без протиставлення один одному. Такі параметри 

соціальної поведінки як зв’язність – автономія, ідіоцентризм – алоцентризм, 

(не)довіра до інших не мають дихотомічного протиставлення. Рекурсивність – 

взаємне визначення різних рівнів. Структура благополуччя в ситуації 

незадоволення соціальних потреб може змінюватися, і таким чином, варіюються 

критерії досягнення благополуччя не тільки у різних осіб, але і в однієї особи в 

різних соціальних умовах. 

Відзначимо такі головні особливості ССБ з точки зору рекурсивності. По-

перше, розімкненість мережі – зв’язки між елементами системи є вірогідними, а 

не абсолютними: ми не знаємо, які саме соціальні ситуації та їх наслідки і 

соціальні об’єкти (на рис. 2.1 це одиничні індикатори) найбільш суттєві для 

переживання ССБ у конкретного суб’єкта. Крім того, в різних соціальних 

ситуаціях параметри набуття благополуччя у особи можуть змінюватися. По-

друге, система не є супідрядною. Окремі елементи можуть мати більшу 

значущість в структурі, ніж інші, і здійснювати не лінійний вплив на елемент 

вищого рівня, а діяти «через рівень» мережі.  
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Рис. 2.1. Рекурсивна система зв’язків компонентів суб'єктивного соціального 

благополуччя (кола – вузлові точки системи, стрілки – системні зв’язки) 

 

Компоненти ССБ в конкретній ситуації взаємодії можуть мати різну 

активність. Наприклад, система очікувань щодо незнайомих людей може бути 

неактуальною, що відобразилось в існуванні такого феномену як «перше 

враження». По-третє, елементи можуть мати зв’язки між собою, таким чином 

посилюючи вплив по відношенню до наступного рівня. Спостерігаються 

рекурсивні взаємозв’язки: значення одних характеристик може змінювати 

значення інших, а останні, в свою чергу, впливають на значення первинних 

характеристик. Скажімо, ступінь задоволення соціальних потреб може впливати і 

на соціальну перцепцію, і на рефлексивні процеси, а, в свою чергу, саме в процесі 

соціальної рефлексії оцінюється рівень задоволення соціальних потреб. 

Проблема взаємовпливу прямих та зворотних зв’язків мало обговорюється на 

емпіричному рівні через відсутність адекватного математичного інструментарію. 

Однак вивчаючи соціальні системи, дослідники зіткнулися з явищем нелінійності 

каузометричних зв’язків. Так, оцінка стосунків в певній сфері як позитивних 

впливає на інші стосунки поза її межами, або допомога іншим впливає на 

переживання соціального внеску, підвищує рівень особистісної значущості і, в 

свою чергу, ймовірності альтруїстичної поведінки. 



134 

 

По-четверте, спрямовані зв’язки елементів ССБ, що часто іннервуються, 

залишаються в фазі латентної активності, і за інших однакових умов зростає 

ймовірність того, що вони активізуються в першу чергу – відбувається своєрідне 

навчання системи, формуються ядра, які стають нелінійними об’єктами 

управління, що мають функціонал вторинної оптимізації (адаптації конкретної 

мережі). Крім того, наступні зв’язки формуються не довільно, а спираються на 

вже існуючі. Таким чином, враховується факт активної діяльності суб’єкта, 

спрямованої на перебудову як внутрішньої (система індикаторів благополуччя, 

значущість соціальних потреб та цілей, формування системи соціальних настанов 

тощо), так і зовнішньої (соціальні відносини та групи) ситуації з метою 

підвищення переживання благополуччя. 

Оскільки всі елементи поєднані системою взаємозв’язків, які впливають один 

на одного, важливі не тільки базові елементи (складові ССБ), але встановлені між 

ними зв’язки. Така особливість приводить до того, що серед соціальних 

подразників (не тільки людей та груп різних рівнів, а й соціальних уявлень і 

вірувань) майже неможливо визначити однозначні детермінанти переживання 

ССБ.  

Більша частина західних досліджень, в яких намагаються знайти поодинокі 

чинники, що породжують переживання ССБ самі по собі, показали свою низьку 

валідність. Все частіше використовується системний підхід, однак внесок 

окремих чинників та їх співвідношення в інтегральний показник благополуччя 

залишається невідомим. Ще одним проявом нелінійності стало обмеження 

можливостей традиційної статистики для інтерпретації результатів: численні 

дослідження виявляють порушення закону нормального розподілу стосовно 

одновимірної площини. Оскільки ССБ є гетерогенним утоворенням, його 

доцільно відображати в багатовимірному просторі (рис. 2.2). Запропоновані 

пояснення (позитивне когнітивне упередження, гедоністичний парадокс, 

суб’єктивне упередження, емоційна селективність) свідчать про те, що маючи 

об’єктом вивчення ССБ треба шукати нових неформалізованих якісних засобів 

інтелектуального аналізу даних. 
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Рис. 2.2. Приклад профілю переживання ССБ у нелінійному відображенні 

(x, y – координати соціальних об’єктів (як індивідів, так і груп), z – ступінь вираженості афекту) 

 

Багатомірність ССБ проявляється в наявності кількох його вимірів: 

структурного, динамічного та об’єктного. Структура самого ССБ передбачає 

врахування його когнітивної, афективної та конативної підсистем. Динаміка ССБ 

стосується як самого процесу переживання суб’єктивного благополуччя, так і 

його темпорального виміру. Предметність пов’язана з предметом рефлексії. Вже 

зазначалося, що людина є частиною значної кількості соціальних систем, що 

можуть перетинатися між собою, бути в певних (конкурентних, нейтральних, 

залежних, взаємопідтримуючих) взаєминах, а тому предметом рефлексії можуть 

бути конкретна ситуація взаємодії, минулий досвід (ментальна реконструкція), 

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

в цілому.  

Нелінійність в математиці розглядається як така якість суми, коли вона не 

тотожна якості доданків. На побутовому рівні мається на увазі, що результат 

непропорційний зусиллям, який пов'язаний з ймовірнісним характером 

функціонування систем. Нелінійність структури ССБ проявляється в спонтанному 
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порушенні симетрії когнітивно-афективних зв’язків в сприйманні соціальних 

об’єктів та самоорганізації переживання соціального благополуччя, яке 

породжене буттєвою невизначеністю. Принцип нелінійності дозволяє врахувати 

нестійкість системи ССБ та можливість самоорганізації через неоднозначний 

вибір особою поведінкового акту, афективних реакцій чи когнітивної організації в 

ході її самовизначення. 

Наприклад, деякі соціальні ситуації залишаються нейтральними або 

ігноруються індивідом, і навпаки окремі контакти і соціальні ситуації можуть 

мати велику суб’єктивну значущість і суттєво відбитися на відчутті ССБ. Особа 

може оцінювати своє функціонування в різних групах відмінним чином, однак 

негативний афект, пов'язаний із конкретною соціальною взаємодією, не 

обов’язково буде знижувати загальне переживання ССБ. Переживання окремих 

емоцій в конкретній соціальній взаємодії відбивається в узагальненому 

переживанні ССБ складним чином, закономірності цього процесу дотепер не 

з’ясовані. Нелінійність ССБ проявляється в тому, що біхевіористська схема 

«стимул» (зокрема, конкретна ситуація спілкування або спільної діяльності, 

виконання соціальних ролей, спільно проведений час) – «реакція» (задоволеність 

конкретними стосунками, задоволеність власним статусом в групі або суспільстві, 

відчуття сенсу соціального буття) виявляється опосередкованою системою 

параметрів (ціннісними орієнтаціями, індивідуальним атрибутивним стилем, 

особливостями сприймання часової перспективи, етно-культурними 

особливостями тощо), яка істотно впливає на кінцевий результат. Зокрема, просте 

збільшення позитивних подразників (наприклад, більша кількість компліментів, 

подарунків, пестливих слів тощо) не обов’язково будуть пропорційно 

підвищувати переживання благополуччя, а навпаки можуть викликати у 

адресанта роздратування або підозри в маніпулюванні.  

Динамічність проявляється у здатності системи підтримувати постійні зміни 

в різних масштабах, як в окремих її частинах, так і при необхідності змінюватися 

в цілому. Змінність параметрів ССБ залежить від динамічності як самого суб’єкта, 

так і соціальних систем. На соціальному рівні вони будуть залежати від наявної 
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соціальної ситуації (наприклад, війни та миру, соціальної політики держави, 

історичного етапу тощо). Наприклад, очевидним буде переживання 

незадоволеність соціальною ситуацією в державі більшістю населення під час 

війни, однак це не обов’язково свідчить про низький рівень ССБ у індивідуальних 

переживаннях (швидше необхідно буде врахувати цей параметр в концептуальній 

моделі ССБ). На індивідуальному рівні параметри ССБ будуть залежати від рівня 

соціальної адаптованості й особистісного розвитку, а також від задоволення 

соціальних потреб: акцент в соціальних взаємодіях буде робитися на ті умови, які 

дозволять реалізувати найбільш «гострішу» (найбільш значущу та найменш 

задоволену на даний момент) і «найменш витратну» соціальну потребу. 

Оскільки ССБ є динамічним утворенням, системою взаємовпливу між 

обставинами, діями та психологічними ресурсами особи, оптимальна рівновага 

досягається тільки в певний відносно нетривалий проміжок часу (рис. 2.3). 

Дії суб’єкта спрямовані на досягнення/ відновлення благополуччя через 

власну активність у виборі й побудові сприятливих соціальних відносин. 

Ключовою умовою набуття ССБ є віднаходження особистістю балансу між 

соціальним функціонуванням, обмеженого соціальною нормативністю, й 

індивідуацією (реалізацією суб’єктної аутентичності). Баланс тут розглядається, 

за Ф. Хайдером, як ситуація, коли сприймання соціальної ситуації та емоції, з нею 

пов’язані, сприймаються без стресу, а тому нема тиску до зміни когнітивної 

організації та емоційних проявів [Андреева, Богомолова, Петровская, 2002]. Тому 

суб’єкт весь час повинен самовизначатися: встановлювати сенс того, чим він 

керується в своєму соціальному функціонуванні, щоб забезпечити психологічну 

готовність діяти певним чином на основі вибору через усвідомлення і порівняння 

можливих альтернатив. Ключовою ознакою такого вибору є оптимальний баланс 

– відчуття приємності від соціального функціонування і сприймання власного 

соціального буття як гармонійного. 
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Рис. 2.3. Балансно-гетерархічна модель суб'єктивного соціального благополуччя 
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В ході самовизначення суб’єкт має віднайти суб’єктивну рівновагу між тими 

параметрами, ступінь вираженості яких в уявленнях суб’єкта визначає 

особливості такої його соціальної поведінки, що призведе до задоволення потреб, 

а відповідно до підвищення позитивного афекту. Якщо якийсь критерій 

самовизначення стає домінуючим (унітарним), це може бути ознакою 

неблагополуччя (фрустрації певної соціальної потреби). 

На нашу думку, суб'єктивне соціальне благополуччя – результат 

самовизначення особи, в ході якого віднайдений баланс: 

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

те, що я хочу») та алоцентричною (благополуччя інших: «я всім винен, я повинен 

робити те, що хочуть інші») орієнтацією; 

між контролем над іншими людьми (прагнення нав’язати власні рішення групі, 

відповідальність, пов’язана з роллю лідера, уникнення контролю з боку інших 

членів групи) та контролем з боку інших людей (уникнення відповідальності за 

групу, потреба в соціальному схваленні рішень); 

- між готовністю змінювати себе (свою соціальну поведінку, емоційна 

саморегуляція) і змінювати зовнішнє соціальне середовище (початок та 

припинення контакту, вибір об’єктів для спілкування, утворення нових груп, 

вплив на соціальне середовище) 

- між соціальною зв’язністю (відчуття єдності з оточуючими людьми і 

групами, прагнення мати зв’язки із значущими людьми, вплив спільноти на 

поведінку) і особистісною автономією (вибір і детермінація власної поведінки 

незалежно від впливу зовнішнього оточення); 

- в уявленнях про доброзичливість оточуючого соціального середовища 

(ступінь позитивності соціальної картини світу), базовим ставленням до світу 

(довіра – недовіра), 

- між соціальним внеском (діяльність на користь інших людей, груп і 

організацій, власна цінність для спільноти) і користуванням соціальною 

підтримкою (надання спільнотою необхідних засобів для задоволення потреб 

індивіда). 
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Очевидно, що подібний баланс змінюється протягом життя індивіда під 

впливом життєвого досвіду, переживання кризових і значущих подій, 

потрапляння в нові соціальні умови (наприклад, новий шлюб, місце роботи, 

еміграція тощо). Зміна середовища до певної міри може ігноруватися під впливом 

гедоністичної адаптації та захисних механізмів. Переживання ССБ забезпечується 

різними регуляторами соціальної поведінки та соціального мислення 

(вибірковість у сприйманні соціальних об’єктів, перегляд потреб, зміна ціннісних 

орієнтації, зміна поведінкового репертуару, зміна соціальних груп тощо). 

Критерії соціального самовизначення особистості залежать від рівня її 

розвитку і характеру соціальної ситуації, в якій вона знаходиться. В кризових 

соціальних умовах залежно від рівня розвитку особистості акцент робиться або на 

персональному благополуччі, власному соціальному комфорті, або на 

благополуччі інших. Характеристикою соціально зрілої особистості є рівновага й 

усвідомленість індивідуальних і соціальних цілей. При низькому рівні соціальної 

компетентності особистість може ситуативно змінювати критерії соціального 

самовизначення щодо соціальної поведінки, що призводить до ситуації 

неблагополуччя. 

Ключовим аспектом ССБ ми вважаємо задоволення соціальних потреб, 

оскільки вони відображають наскільки реальна соціальна ситуація близька до 

ідеальної в уявленнях конкретної особи. Однак критерії такого задоволення є 

досить розпливчастими. Поняття «достатньо» задається культурно-історичними 

умовами, в яких знаходиться суб’єкт, через соціальне порівняння. Індивідуальні 

критерії задоволення соціальних потреб залежать від ціннісно-мотиваційних 

орієнтацій особистості. Відчуття задоволеності є надзвичайно динамічним, 

оскільки воно залежить від індивідуальної інтерпретації, а об’єктивні критерії 

відсутні. Отже, суб'єктивне соціальне благополуччя доцільно вимірювати через 

непрямі показники.  

Запропонована гетерархічна структура ССБ потребувала емпіричного 

підтвердження за допомогою психометричних процедур аналізу, що дасть змогу 

здійснити перевірку висхідної теоретичної моделі емпіричними даними. Можна 
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передбачити високий взаємозв’язок базових компонентів благополуччя, що 

вимагає проведення лінійного та нелінійного структурного аналізу. Таким чином, 

наступний етап дослідження мав на меті з’ясувати особливості структурної 

організація складових ССБ. 

 

2.2. Емпіричний аналіз компонентів суб'єктивного соціального благополуччя 

Проаналізовані в роботі дослідження ССБ дали змогу зробити висновок про 

те, що вони, по-перше, виявляють лише окремі характеристики ССБ, по-друге, 

вони мають різну мету, а тому містять різні результати, які важко порівняти, по-

третє, здебільшого використовуються соціологічні методики і тому відображають 

соціологічну специфіку соціального благополуччя. Отже, поки що не можливо 

досягти повної картини психологічного змісту ССБ, а також здійснювати 

порівняння його конкретних характеристик. Виходячи з того, що ССБ – поняття з 

високим ступенем узагальнення, для його операціоналізації необхідно побудувати 

систему показників. В такому випадку потрібно встановити відповідність між 

поняттям і його емпіричними референтами, оскільки такий зв'язок є неочевидним. 

Саме тому метою пілотажного дослідження ССБ було визначення його 

структурних компонентів, для чого виявлялися найбільш значущі прояви ССБ 

(основні результати даного дослідження наведено в статті [Данильченко, 2014]). 

В дослідженні були використані такі методики: Шкала задоволеності життям 

Е. Динера (SWLS – Satisfaction with Life Scale) в адаптації Д. О. Леонтьєва та 

Є. М. Осіна (2008); Шкала суб’єктивного щастя С. Любомирскі (SHS – Subjective 

Happiness Scale) в адаптації Д. О. Леонтьєва та Є. М. Осіна (2008); Шкала 

психологічного благополуччя К. Ріфф в адаптації Н. Н. Лепешинського (2007); 

Методика «Перспектива мого життя» Н. В. Тарабріної, Є. А. Міско (2004); 

Методика діагностики психологічної межі особистості Т. С. Леві (2013); «Шкала 

соціального благополуччя» К. Л. М. Кіз (1998); Анкета ESS (European Social 

Survey), раунд 6 (2013): модуль особистісного та соціального благополуччя; 

Анкета «Соціальне благополуччя» Н. Н. Мельникової (2004); блоки «Афект», 

«Поведінкове підтвердження», «Статус» з опитувальника SPF-IL А. Нієбойєр, 
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С. Лінденберг, А. Бумсма, А. В. Брюгген (SPF-IL – Social Production Function 

Instrument for the Level of wellbeing, 2005); Шкала процвітання (Тhe Flourishing 

Scale [Diener at al., 2010]). 

В дослідженні взяли участь 172 жителі міста Чернігова (75,6%) і області 

(24,4%) у віці від 24 до 55 років (середній вік – 34,5 років), з них 123 жінки та 49 

чоловіків. З вищою освітою – 49,4%, середньою – 32%, одружених – 59,4%, 

неодружених – 27,9%, розлучених – 11,5%. Респондентами були представники 

різних професій: психологи, працівники театру, освітніх і медичних закладів, 

водії, інженери, бухгалтери, держслужбовці тощо. Математико-статистична 

обробка результатів здійснювалась за допомогою пакету комп'ютерних програм 

SPSS (частотний, кореляційний, регресійний, факторний аналіз). 

Для з’ясування рівня ССБ були використані як суб’єктивні, так і об’єктивні 

індикатори. Об’єктивні параметри (Анкета «Соціальне благополуччя» 

Н. Н. Мельникової, 2004) відображали наявність роботи та зміни в посаді, рівень 

доходу, кількість вихідних днів, можливість підвищити кваліфікацію, наявність 

окремого житла, автомобіля, можливості дозвілля та наявність шлюбу. Власне, 

крім шлюбу, цей опитувальник з’ясовує параметри матеріального забезпечення 

особи. 

За суб’єктивні індикатори правили: позитивні стосунки (1-а шкала методики 

К. Ріфф, 2007), рівень задоволеності соціальних потреб (опитувальник SPF-IL), 

рівень залученості в соціальні відносини (Методика діагностики психологічної 

межі особистості Т. С. Леві, 2013; «Шкала соціального благополуччя» 

К. Л. М. Кіз, 1998), оцінка задоволеності різними сферами соціального буття 

(Методика «Перспектива мого життя» Н. В. Тарабріної, Є. А. Міско, 2004; Анкета 

ESS, модуль особистісного та соціального благополуччя; Шкала процвітання 

Е. Динера, 2010). Як «зовнішній» критерій задоволеність життям в цілому 

використовувалися Шкала задоволеності життям Е. Динера та Шкала 

суб’єктивного щастя С. Любомирскі. 

Виходячи з афективної теорії Е. Динера, найважливішими параметрами 

якості життя є задоволеність особою власним життям та окремими його 
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сторонами. Оскільки предметом нашого дослідження було ССБ, нас цікавила в 

першу чергу задоволеність стосунками різного рівня. Вивчалися «товсті» зв’язки 

(задоволеність стосунками з рідними та друзями) та «тонкі» зв’язки 

(задоволеність положенням в суспільстві та шляхами його розвитку). Результати 

представлені в табл. 2.1. 

Отже, можемо зробити висновок, що ті стосунки, де людина мала можливість 

контролю (сімейні та дружні), викликали більше задоволення (порівняно з 

задоволеністю своїм становищем у суспільстві в цілому). Верхню частину шкали 

(5, 6, 7 балів) відзначили 87% респондентів, описуючи дружні стосунки, 80% – 

сімейні, 67% з колегами, 50% з сусідами. Загальним становищем опитувані 

виявилися менш задоволені. Свою соціальну ситуацію як позитивну описали 68% 

респондентів, становище в суспільстві позитивно оцінюють 38%, тоді як в 

державі – 18%. 

Таблиця 2.1 

Задоволеність своїм соціальним становищем (середній показник за 

семибальною шкалою) 
 

 Сім’я Друзі Колеги Соціальна 

ситуація 

Статус* Держава Суспільство 

в цілому 

Задоволеність 

становищем 

5,52 5,45 5,09 4,59 5,06 3,19 4,02 

Бажання змінити 2,73 2,36 3,10 3,71 7,24** 5,18 4,81 

* Статус вимірювався за 10-бальною шкалою 

** Вказаний бажаний для респондентів статус 

 

Зауважимо, що оцінка власної соціальної ситуації пов’язана з оцінками 

ситуації в суспільстві в цілому (r=0,528, р≤0,01), становищем в сім’ї (r=0,473, 

р≤0,01), становищем в державі (r=0,439, р≤0,01) та стосунками з батьками 

(r=0,422, р≤0,01). Неоднозначною виявилася ситуація внутрішньо сімейних 

зв’язків респондентів: стосунки з інтимним партнером (r=0,571, р≤0,01) 

впливають на сприймання сім’ї в тій же мірі, що і стосунки з батьками (r=0,543, 

р≤0,01), тоді як інші члени родини (r=0,377, р≤0,01) та діти мають менше 

значення (r=0,331, р≤0,01). 
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Очевидно, що сприймання становища в дружній групі залежить від оцінки 

дружніх стосунків (r=0,544, р≤0,01), однак дещо неочікуваними виявилися 

кореляції між становищем в дружній групі та в групі колег (r=0,502, р≤0,01). 

Ймовірним поясненням цього феномену, на нашу думку, є можливість перетину 

дружніх і професійних взаємин у частини опитуваних. Сусіди та колеги часто 

оцінювалися схожим чином як і знайомі (відповідно r=0,482 та r=0,597, р≤0,01). В 

найбільшій мірі схожим чином оцінювали державу і суспільство (r=0,644, р≤0,01), 

колег та знайомих (r=0,597, р≤0,01). 

З метою виявлення найбільш важливих стосунків для переживання 

позитивних емоцій був здійснений регресійний аналіз, де залежною змінною був 

рівень задоволеності життям (за методикою Е. Динера), а незалежними – різні 

види стосунків. В процесі покрокової множинної регресії (R
2
=0,659) загальна 

оцінка соціальної ситуації виявилась найбільш важливою незалежною змінною в 

рівнянні та пояснила приблизно 25,1% дисперсії задоволеності життям (β=0,302, 

р≤0,001; β – стандартизований коефіцієнт регресії). Взаємини з інтимним 

партнером (чоловіком/ дружиною, коханцем/ коханкою) були другою змінною і 

пояснювали додаткові 7,4% (β=0,190, р≤0,007). Стосунки з знайомими людьми 

розглядалися як третя змінної і пояснювали ще 3,7% (β=0,211, р≤0,002). 

Останньою змінною були стосунки з батьками, яка пояснювала 2,1% (β=0,173, 

р≤0,05). Важливо відзначити, що взаємини з колегами, сусідами та дітьми не 

давали прибавки в долі пояснюваної дисперсії. Таким чином, задоволеність життя 

безумовно залежить від стосунків з іншими людьми, однак референтними 

особами для респондентів в період середньої дорослості постають інтимні 

партнери, батьки та знайомі (ті, хто реагують на респондента, однак не зв’язані 

тісними кровними або психологічними зв’язками). Отже, важливим результатом є 

те, що колеги і сусіди не входять в коло спілкування, що викликає суттєві 

емоційні переживання. 

Крім задоволеності різними видами стосунків, важливим компонентом ССБ є 

переживання особистістю свого статусу. Соціальний статус позначає місце 

особистості в суспільній структурі та її головні функції як суб’єкта суспільних 
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відносин, і соціальну оцінку її діяльності, яка виражається в певних кількісних та 

якісних показниках (зарплатня, премії, нагороди, звання, привілеї), а також 

самооцінку, яка може збігатися з оцінкою суспільства. Соціальний статус 

дозволяє людині формувати оцінку свого становища в суспільстві, порівнюючи 

становище своєї соціальної групи з відповідним становищем інших груп та своє 

власне положенням в середині групи з положенням інших в цій же групі. В 

нашому дослідженні брали участь респонденти з різним рівнем економічного 

достатку, однак виявлена відсутність зв’язку між сприйнятим статусом та 

отриманим прибутком. За 10-бальною шкалою середній показник сприйнятого 

реального статусу – 5,06, тоді як бажаного – 7,24. За частотою показники 

реального статусу розподілилися наступним чином: до 3 рівня – 18,1%, 4-5 – 

36,8%, 6-7 – 30,4%, вище 8 – 7,6%. Зауважимо, що 7% вказали неможливість 

визначення власного реального статусу (в основному чоловіки молодшого віку). 

Неоднозначними виявилися результати щодо бажаного статусу. Так, за мету 

респонденти вказали 7, 8 та 9 рівень (18%, 19,2% та 19,2% відповідно). Задоволені 

наявним соціальним становищем і не бажають нічого змінювати – 16,5%, 

підвищити свій статус на дві сходинки в особистій уявній ієрархії бажає 34,6%, на 

три і чотири – 16,5% та 15,8% відповідно. Таким чином, мало тих, хто хоче жити 

«трошки краще» (9%), більше третини опитуваних бажають «перескочити» одну 

сходинку в соціальній ієрархії, а тих, хто хоче значно підвищити свій соціальний 

статус, стільки ж, скільки й тих, хто не хоче нічого змінювати. 

Для того, щоб з’ясувати внесок соціальних відносин в загальну картину 

переживання задоволеності своїм існуванням, був проведений загальний 

факторний аналіз загальних даних, в ході якого виділилося сім факторів 

(53,226%). 

В перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 23%) увійшли такі змінні: 

якщо оцінити всі аспекти мого життя, можна сказати, що я щаслива людина 

(факторне навантаження – 0,815), позитивні стосунки з батьками (0,714), веду 

важливе і значуще життя (0,709), те, що я роблю, цінне і важливе (–0,700), 

задоволений положенням в сім’ї (0,685), задоволений життям (0,683), був 
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щасливий (0,673), визнаний близькими людьми (0,653), враховуючи всі 

обставини, наскільки задоволений життям в теперішній час (0,651), порівняно з 

більшістю однолітків, я більш щасливий (0,645), отримую допомогу та підтримку 

близьких, коли її потребую (0,642), деякі люди задоволені життям, щоб не 

відбувалося. На мене це схоже (0,634), задоволеність стосунками з інтимним 

партнером (0,610), зацікавлений своїми щоденними діями (0,605), позитивно 

оцінюю підсумки прожитого дня (0,595), оптимістично думаю про свою майбутнє 

(0,574), надаю підтримку і допомогу близьким людям, коли вони цього 

потребують (0,572), довіряю інтимному партнеру (0,564), активно сприяю щастю 

та благополуччю інших (0,557). Таким чином, можемо визначити цей фактор як 

«Соціальні індикатори щастя». 

Важливо зазначити, що в даний фактор крім різних індикаторів переживання 

щастя і задоволеність життям увійшли показники стосунків з близькими людьми 

(батьками та інтимним партнером). Важливо, що в цю групу не були включені 

діти та колеги. Ці дані узгоджуються з результатами нідерландських вчених: 

головний внесок в суб'єктивне благополуччя належить стосункам з інтимним 

партнером і друзями (13%) [Nieboer et al., 2005]. С. Кобб запропонував поняття 

«коло турботи» – підтримуючі соціальні зв’язки із значущими особами [Cobb, 

1976]. Дослідження соціологів свідчать, що включеність близьких осіб, широта 

цього кола різна в різних культурах. Так, в порівняльному дослідженні 

Л. Хахуліної показано, що в Росії головним колом спілкування є родичі та друзі, а 

до інших людей ставляться з великою недовірою, що провокує «психологічний 

ізоляціонізм» [Хахулина, 2006]. 

В другий фактор (7,394%) увійшли такі дескриптори: задоволений 

спілкуванням (0,746), задоволений положенням в дружній групі (0,703), 

задоволений стосунками з членами сім’ї (крім дітей та батьків) (0,701), 

задоволений стосунками з друзями (0,694), здатний до дій, що важливі для мене 

(0,638), люди мене поважають (0,635), я – гарна людина (0,619), мої суспільні 

стосунки сприятливі та цінні (0,612), відчуваю, що люди ставляться з повагою 

(0,571), довіряю науці (0,529), не відчуваю себе самотнім (0,517), довіряю батькам 
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(0,502). Цей фактор описує стосунки з друзями та іншим близьким колом (родичі), 

тому можемо позначити його як «Задоволеність дружніми зв’язками». 

Третій фактор (5,801%) утворений такими індикаторами як: активно 

віддаюча психологічна межа (до людей) (–0,694), активно вбираюча межа (–

0,679), соціальний внесок (0,646), нейтральна межа (–0,643), позитивні стосунки з 

оточуючими (К.Ріф) (0,595), невпускаюча межа (–0,590), проникна межа (–0,525), 

відчуваю, що є багато речей, на які здатен (–0,525), часто беру участь в 

громадській діяльності (0,508), можемо позначити як «Широкі соціальні 

стосунки». 

В четвертий фактор (5,264%) увійшли такі змінні: довіряю парламенту 

(0,860), довіряю судам (0,813), довіряю уряду (0,802), довіряю поліції (0,785), 

довіряю армії (0,756), довіряю громадським організаціям (0,708), довіряю 

медичним закладам (0,661), довіряю начальним закладам (0,636), довіряю 

політичним партіям (0,632), довіряю засобам масової комунікації (0,596), що 

дозволяє позначити цей фактор як «Довіра до суспільних інститутів». 

Зазначимо, що незважаючи на очевидну важливість даного параметру для 

нормального соціального життя як індивіда, так і суспільства, рівень довіри до 

суспільних інститутів наразі в Україні досить низький. Рейтинг довіри (середнє за 

7-бальною шкалою): наука – 4,95, навчальні заклади – 4,16, медичні заклади – 

3,94, економіка – 3,53, інтернет-повідомлення – 3,15, армія – 3,14, громадські 

організації – 2,71, ЗМК – 2,66, поліція – 2,65, суди –2,31, уряд – 2,20, парламент – 

2,04, політичні партії – 2,03. 

П’ятий фактор (4,473%) ми можемо позначити як «Відносини в суспільстві», 

оскільки він утворений такими дескрипторами як: задоволений своєю соціальною 

ситуацією (0,629), задоволений ситуацією в державі (0,570), довіряю сусідам 

(0,564), більшості людей можна довіряти (0,563), задоволений становищем 

суспільства (0,545), задоволений стосунками з сусідами (0,529), шкала 

включеності (розуміння світу) (0,528), стосунки з колегами (0,509), стосунки з 

знайомими (0,509), більшість людей проявляють справедливість (0,504). 



148 

 

Шостий фактор (3,708%) утворений такими дескрипторами: часто відвідую 

масові зібрання (0,736), витрачаю час на допомогу іншим (0,593), відвідую 

культурні заходи (0,526), стаж шлюбу (–0,508), тому ми пропонуємо його 

позначити як «Громадське життя». 

В сьомий фактор (3,585%) увійшли такі індикатори як: відвідую церкву 

(0,614), довіряю економіці (0,558), відвідую спортивні заходи (0,520), довіряю 

інтернет-повідомленням (0,501), що дозволяє позначити його як «Віра в глобальні 

сили». 

Таким чином, попередній аналіз показав складну структуру переживань, 

пов’язаних з соціальним буттям людини. Отже, постає завдання виявити більш 

чітку структуру ССБ. Виходячи із запропонованої авторської структури, найбільш 

важливим (результуючим) блоком стало афективне переживання соціального 

буття – зона соціального комфорту. Його складовими є: оцінка свого соціального 

статусу в суспільстві; задоволеність комфортністю життя в спільноті; 

задоволеність станом суспільства; задоволеність взаєминами (сімейними, 

професійними, дружніми тощо), відчуття комфорту з іншими людьми: відчуття, 

що інші ставляться з повагою та приязню; відчуття належності, спільності з 

іншими; відчуття власної цінності для суспільства та групи. 

В ході факторного аналізу змінних, що перераховують різні параметри 

соціального комфорту (додатково була включена задоволеність стосунками 

різного рівня) виділилися три фактори, що пояснюють 51,572% загальної 

дисперсії. В перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 29,568%) увійшли такі 

змінні: позитивні стосунки з батьками (факторне навантаження – 0,784), якщо 

оцінити всі аспекти мого життя, можна сказати, що я щаслива людина (факторне 

навантаження – 0,815), задоволений положенням в сім’ї (0,783), задоволеність 

стосунками з інтимним партнером (0,718), я – щаслива людина (0,711), визнаний 

близькими людьми (0,633), задоволений стосунками з членами сім’ї (0,604), веду 

важливе і значуще життя (0,544), моє життя близьке до ідеалу (0,519). Таким 

чином, цей фактор описує модель ідеальної сім’ї, що дозволяє нам його позначити 

як «Сімейне благополуччя». 
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В другий фактор (12,796%) увійшли такі дескриптори: як люди мене люблять 

(0,804), люди допомагають мені (0,746), люди звертають на мене увагу (0,709), 

люди турбуються про мої почуття (0,683), я відчуваю вдячність до інших людей 

(0,660), я впливова людина (0,587), я відомий своїми успіхами (0,565). Цей фактор 

описує реакції інших людей на адресу респондента, що дозволяє його позначити 

як «Позитивна соціальна реакція». Зауважимо, що в цьому факторі йдеться про 

задоволення соціальних потреб особи (допомоги, визнання, любові, успіху та 

статусу). Окремо ми намагалися з’ясувати, про яких «людей» йдеться, оскільки 

опис дескрипторів безособовий. Для цього був проведений регресійний аналіз, де 

залежною змінною було значення фактору, а незалежними – задоволеність всіма 

видами стосунків. В процесі покрокової множинної регресії була виявлена єдина 

незалежна змінна в рівнянні – стосунки із знайомими, що пояснила приблизно 7% 

дисперсії цього фактору (β=0,265, р≤0,001). 

Третій фактор (9,207%) утворений такими індикаторами: моя поведінка 

слугує поштовхом для інших членів групи (0,759), я – важлива частина групи 

(0,733), я близький до інших людей в групі (0,732), люди прислухаються до мене 

(0,732), люди цінують мене як особистість (0,626), я вважаю, що моя робота має 

важливий результат для суспільства (0,609), задоволеність становищем в дружній 

групі (0,539), що дає можливість позначити цей фактор як «Вплив в групі». 

Мається на увазі, перш за все, дружня група: в процесі покрокової множинної 

регресії найбільш важливою незалежною змінною в рівнянні є стосунки із 

друзями, що пояснила приблизно 14,1% дисперсії цього фактору (β=0,285, 

р≤0,001). Взаємини із знайомими людьми були другою змінною, однак вони 

пояснювали додаткові лише 2% дисперсії (β=0,167, р≤0,05). 

Таким чином, за рівнем соціальної дистантності й значущістю для емоційних 

переживань, що впливають на соціальне самопочуття людини, найближчою та 

найважливішою для переживання щастя, що очікувано, виявилась сім’я (при чому 

неабияку роль в сучасних умовах українських реалій відіграє батьківська родина 

навіть у дорослих людей), на другому місці виявились «знайомі» (абстрактна 

група, куди увійшли й колеги, й сусіди, й інші люди, з яким утворені менш 
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значущі соціальні зв’язки), на третьому – дружня група та можливість впливати 

на неї. 

Для того щоб з’ясувати більш розгалужену структуру ССБ, оскільки, на нашу 

думку, його не можна зводити виключно до задоволеності стосунками з сім’єю та 

друзями, був проведений покроковий множинний регресійний аналіз, де 

виявлялися зв’язки не тільки з загальним фактором ССБ, але й з його окремими 

компонентами, оскільки ми припускали, що на різні типи стосунків будуть 

впливати відмінні чинники.  

Перший компонент «Задоволення соціальних потреб» сильно пов'язаний з 

соціальним комфортом (R
2
=0,825). Найбільш впливовим виявилося почуття 

поваги: змінна «люди поважають мене» пояснює 37% дисперсії загального 

фактору ССБ (β=0,362, р≤0,001), що узгоджується з даними американських 

авторів про повагу як головну мету особистості в соціальних відносинах [Tay, 

Diener, 2011]. Відзначимо порівняно нижчий вплив наявності поваги на 

задоволеність сімейними стосунками (3% дисперсії, β=0,182, р≤0,01) й вищий та 

приблизно однаковий вплив поваги на задоволеність дружніми стосунками (7% 

дисперсії, β=0,271, р≤0,001) і взаємин із знайомими людьми (8,2% дисперсії, 

β=0,259, р≤0,001). Важливим є отримання соціальної допомоги (14,9% дисперсії 

загального переживання ССБ, β=0,277, р≤0,001), яка сприймається чи не 

найголовнішою запорукою сприятливих сімейних стосунків (36,7% дисперсії, 

β=0,581, р≤0,001). Джерелом соціального комфорту (4,3% дисперсії загального 

ССБ, β=0,222, р≤0,001) постає перш за все дружня група (21,4% дисперсії, 

β=0,402, р≤0,001). Загальним чинником (без уточнення об’єкту стосунків) 

задоволеності соціальним буттям є позитивне ставлення (прийняття) оточуючими 

(4% дисперсії, β=0,212, р≤0,001). Важливим для переживання загального ССБ є 

схвалення дій оточуючими («люди вважають, що я роблю правильний вибір») 

(7,9% дисперсії, β=0,293, р≤0,001), особливо це стосується не стільки близьких 

(родичів та друзів), скільки знайомих та малознайомих людей (8,2% дисперсії, 

β=0,407, р≤0,001). 
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На основі вище наведених даних можемо зробити висновок, що стосунки з 

різними групами забезпечують задоволення відмінних соціальних потреб. Так, 

сімейна група повинна в першу чергу надавати допомогу й підтримку (оскільки в 

семантичне поле сім’ї навіть дорослі люди обов’язково включають батьків, 

поваги від них особливо не очікують), дружня – забезпечувати особистісне 

прийняття та повагу, знайомі та малознайомі люди – демонструвати повагу і 

схвалення дій. 

Другий компонент «Конативний» значуще пов'язаний з соціальним 

комфортом (R
2
=0,728), що підкреслює необхідність соціальної участі для 

досягнення суб'єктивного благополуччя. Так, найбільш впливовим виявився 

соціальний внесок («Я вважаю, що моя робота має важливий результат для 

суспільства»), що пояснює більше третини (34,7%) дисперсії загального фактору 

(β=0,390, р≤0,001). Відзначимо, що друзі особливо оцінюють значущість 

діяльності з точки зору суспільства (37,1% дисперсії, β=0,533, р≤0,001) та 

особисту цінність («В мене є щось цінне, щоб віддати світу») (6,9% дисперсії, 

β=0,273, р≤0,001). Остання впливає на стосунки з знайомими людьми (2,4% 

дисперсії, β=0,158, р≤0,05), тоді як в родині важливою є щоденна діяльність («Те, 

що я роблю щодня цінне і варте того») (9% дисперсії, β=0,300, р≤0,001). Третім за 

значущістю впливу (5,4% дисперсії, β=0,203, р≤0,001) є участь в суспільній 

діяльності, особливо це значуще для позитивних стосунків із знайомими людьми 

(5,2% дисперсії, β=0,205, р≤0,01). Найменшу роль відіграють зустрічі для 

емоційного задоволення з іншими людьми (1,2% дисперсії загального фактору 

ССБ, β=0,113, р≤0,05). Важливо відзначити, що для множинної регресії як залежні 

змінні були використані показники волонтерської діяльності, що не вплинули на 

показники дисперсії в жодному факторі. Цей факт може свідчити про низьку 

значущість волонтерської діяльності для респондентів (опитування проводилося 

протягом 2014 р.). Це підтверджується емпіричними даними, так на питання «Як 

часто за останні 12 місяців Ви займались роботою для благочинних організацій 

або були волонтером?», відповідь «ніколи» надали 34,9% респондентів, «не знаю» 

– 8,7%, «менше ніж раз на півроку» – 15,1%, «раз на півроку» – 14%. Активних 
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волонтерів виявилося 15%, з них 5,8% займається відповідною діяльністю 

щотижня, а 9,3% – раз на місяць. Небагато виявилося і часу, що відводять 

опитувані на подібне заняття. На питання «Скільки годин на тиждень Ви 

витрачаєте на допомогу іншим (не включаючи родину, колег і друзів)?» 

найпоширенішою відповіддю було «до години» (31,4%) та «2 години» (15,7%), а 

середній щотижневий час по всій вибірці складає 3,2 годин. Таким чином, на 

противагу західних досліджень, де волонтерська діяльність вважається чи не 

найголовнішим джерелом позитивних переживань та критерієм нормальної 

соціальної адаптації (Т. Рат навіть виділяє окремий вид благополуччя – 

благополуччя в середовищі проживання [Рат, Хартер, 2011]), в реаліях 

українського життя волонтерська діяльність не є важливим чинником соціальної 

активності. Соціальна цінність вимірюється професійною діяльністю 

(«роботою»). Чинником позитивних стосунків в сім’ї є щоденна діяльність, під 

якою розуміється виконання обслуговуючих обов’язків (особливо це стосується 

жінок). 

Третій компонент «Соціальна зв’язність» відносно менше пов'язаний з 

соціальним комфортом (R
2
=0,661). За незалежні змінні тут правили шкали 

керування оточенням і автономії. В процесі покрокової множинної регресії 

керування оточенням виявилося найбільш важливою незалежною змінною в 

рівнянні та пояснило приблизно 31,8% дисперсії загального ССБ (β=0,615, 

р≤0,001), при чому особливо це керування стосувалося родини (10,4% дисперсії, 

β=0,450, р≤0,001) та друзів (12,9% дисперсії, β=0,359, р≤0,001). Неоднозначним 

виявився параметр автономії. Зокрема, Р. Раян, Е. Десі, Е. Бершейд, К. Шелдон 

вважають, що автономія – важливий чинник благополуччя, Ф. Хьюперт, Т. Со 

зв’язку автономії з суб'єктивним благополуччям не знаходять, тоді як 

Дж. Пілявін, С. В. Зибіна, Е. Динер вважають, що автономія шкодить 

благополуччю [Зыбина, 2011; Diener, 2013; Piliavin, 2009]. В нашому дослідженні 

виявлено, що автономія по-різному впливає на стосунки різного рівня. Так, 

автономія пояснює 6,2% дисперсії загального соціального комфорту (β=–0,278, 

р≤0,001), при чому автономія негативно впливає на сімейні стосунки (8,6% 
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дисперсії, β=–0,320, р≤0,001), однак очікується в стосунках із знайомими («Люди 

вважають мене незалежною особою») (21,8% дисперсії, β=0,467, р≤0,001). Таким 

чином, можемо зробити висновок, що в українській культурі, яка тяжіє до 

колективізму, автономія – позитивний чинник для ділових і товариських 

стосунків, однак негативний – для сімейних. ССБ пов’язане з можливістю 

впливати на близькодистантні групи (родину та друзів), тоді як щодо дистантних 

груп і суспільних інститутів проявляється «вивчена безпорадність»: люди не 

вірять, що вони можуть змінити щось в діяльності великих соціальних систем. 

Компонент «Позитивні уявлення» стосується уявлень про людей та соціальне 

середовище і значуще пов'язаний з соціальним комфортом (R
2
=0,726), що 

свідчить про важливість соціальних настанов щодо інших людей і спільнот для 

переживання ССБ. Незалежними змінними служили показники довіри до людей 

та соціальних інститутів, а також загальні уявлення про соціальні системи. Так, 

найбільш впливовим виявився оптимізм щодо власного майбутнього, який 

пояснив 26,4% дисперсії соціального комфорту (β=0,334, р≤0,001), при чому 

особливо це стосувалося сімейного благополуччя (24,8% дисперсії, β=0,394, 

р≤0,001). Важливим параметром ССБ виявилася довіра до оточуючих людей, 

особливо близьких. Так, на першому місці виявилася довіра до інтимного 

партнера, ця незалежна змінна пояснювала 8,6% загальної дисперсії (β=0,199, 

р≤0,001), та 15,4% дисперсії фактору сімейного благополуччя (β=0,295, р≤0,001). 

Статистично достовірним є зв'язок соціального комфорту з довірою до батьків. Ця 

характеристика зумовлювала 5,6% дисперсії загального фактору (β=0,238, 

р≤0,001) та 6% сімейного благополуччя (β=0,259, р≤0,001). Зауважимо, що вплив 

на переживання ССБ стосунків з батьками та з партнером приблизно рівний, що 

свідчить про достатньо сильний вплив батьків на подальше життя навіть дорослих 

дітей в Україні. Очікувано значущий вплив здійснюють дружні стосунки. 

Зазначимо, що довіра до друзів дещо менш впливає на переживання, пов’язані з 

соціумом. Цей параметр пояснює 1,2% дисперсії загального фактору (β=0,118, 

р≤0,05) та 12,5% дисперсії фактору соціального впливу (β=0,294, р≤0,001). Третім 

за значущістю впливу (6,1% дисперсії, β=0,190, р≤0,01) є позитивне уявлення про 
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суспільство («Наше суспільство – сприятливе місце для людей, що в ньому 

проживають»), при чому цей параметр зумовлює дисперсію фактору сімейного 

благополуччя (1,4% дисперсії, β=0,122, р≤0,05) та соціального впливу (3,2% 

дисперсії, β=0,181, р≤0,01), а соціальна реакція оцінюється насторожено 

(«Виходячи із шляху розвитку мені важко надіятися на позитивне майбутнє 

світу») (7,6% дисперсії, β=0,226, р≤0,01). Важливим елементом ССБ є віра в 

можливість планування власного життя. Ця характеристика («Мені подобається 

будувати плани та працювати над їхнім втіленням») пояснює 2,7% загального 

фактору (β=0,158, р≤0,01), однак особливо зумовлює дисперсію (5,4%) фактору 

соціального впливу (β=0,219, р≤0,01). Таким чином, на думку респондентів, 

дружні групи в більшій мірі сприяють реалізації особистих планів (менше їх 

порушують), однак досягнення цілей пов’язується саме з сімейною підтримкою: 

змінна «наскільки ви змогли реалізувати власні цілі» пояснює 2% дисперсії 

фактору соціального комфорту в сім’ї (β=0,132, р≤0,05). Таким чином, саме 

сімейна підтримка найсильніше впливає на впевненість у майбутньому, 

реалізацію цілей і позитивні уявлення про інших людей в цілому та окремих осіб 

зокрема. 

Параметри усвідомленості життя утворюють компонент «Евдемонія» 

(R
2
=0,606). В процесі покрокової множинної регресії найбільш важливою 

незалежною змінною в рівнянні виявилась «Мета в житті» (за методикою 

К. Ріфф). Вона пояснила приблизно 27,2% дисперсії соціального комфорту 

(β=0,316, р≤0,001). Іншими змінними були відчуття осмисленості життя (5,3% 

дисперсії, β=0,173, р≤0,05), оцінка життя як осмисленого (1,7% дисперсії, β=0,152, 

р≤0,05) та сенс того, що людина робить (2,4% дисперсії, β=0,171, р≤0,05). 

Відчуття сенсу життя особливо тісно пов’язане з фактором сімейного 

благополуччя (21,4% дисперсії, β=0,395, р≤0,001), в меншій мірі з впливом в 

дружній групі (4,1% дисперсії, β=0,222, р≤0,01). Змінна «У мене є відчуття 

спрямованості та мета в житті» пояснює 9,9% дисперсії фактору соціальної 

реакції інших людей (β=0,253, р≤0,001), що свідчить про важливість механізму 
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соціального порівняння та зовнішнього підтвердження, особливо в умовах 

соціальних змін. 

Додатковою метою пілотажного дослідження було з’ясування межі 

придатності методики К. Л. М. Кіз для вивчення соціального благополуччя 

українців [Keyes, 1998]. В ході кореляційного аналізу (використаний коефіцієнт 

Пірсона) були виявлені значущі кореляції між всіма шкалами методики, що 

відображає факт наявності цілісного переживання ССБ (дані представлені в 

додатку Б). Найвищі кореляції були виявлені між показниками інтеграції і внеску 

(r=0,718 при р≤0,01), актуалізацією і прийняттям (r=0,539 при р≤0,01), внеском і 

прийняттям (r=0,466 при р≤0,01), внеском і включеністю (r=0,457 при р≤0,01). 

Фактично, соціальний внесок в нашому дослідженні не виокремився в окремий 

параметр, а був атрибутом як соціальної інтеграції, так і прийняття. Таким чином, 

на думку респондентів, в соціальних відносинах немає безумовного прийняття, 

обов’яз-ковим елементом відносин є «плата» у вигляді діяльності на користь 

групи. 

Однією з особливостей отриманих результатів було злиття параметрів 

соціального внеску та інтеграції. Тому є кілька пояснень. По-перше, крім дитячо-

батьківських стосунків, де любов безумовна, в усіх інших соціальних відносинах 

передбачається певна умова позитивного прийняття (діяльність на користь групи, 

конкретні досягнення). По-друге, як критерій ССБ використовується такий 

соціаль-ний внесок як допомога незнайомим людям та волонтерська діяльність, 

тоді як для нашої культури характерно оцінювати і враховувати допомогу 

близьким людям («коло турботи» – друзі й родина, незнайомі люди ігноруються). 

Відповідно це є обов’язковим елементом групової належності. По-третє, в 

свідомості вкрай рідко оцінюється і сприймається соціальний внесок як 

самостійна діяльність, спрямована на благополуччя інших («Я зробив це, щоб 

допомогти іншим людям», швидше «Я зробив це, щоб підвищити власну 

самооцінку, а також, щоб група звернула увагу, який я гідний член суспільства, та 

позитивно оцінила мене»). В більшості випадків, діяльність на користь інших 

постає складовою соціальної залученості. 



156 

 

Ще однією особливістю сприймання випробовуваних виявилася 

«розмитість» соціального прийняття і соціальної включеності. В лексиці К. Кіз, це 

позитивне уявлення про людську природу та відчуття комфорту з іншими 

людьми. Вважається, що людина, яка прийнята іншими в емоційному плані, буде 

дотримуватися позитивних поглядів щодо людей взагалі й почуватися більш 

комфортно, взаємодіючи з ними. Однак виявилося, що позитивне уявлення про 

людей не обов’язково пов’язане із прийняттям (можна думати добре про інших, 

однак мати проблеми в безпосередніх стосунках і навпаки). Проблема полягає ще 

і в тому, що пропонуються різні рівні оцінки: соціальне прийняття стосується 

уявлень про людей взагалі (з точки зору спільноти, суспільства), соціальна 

включеність – уявлень про якість та організацію соціального середовища, тоді як 

емоційне прийняття стосується безпосередніх стосунків особи (міжособистісний 

рівень), які мають досить високу динаміку. Все вищезазначене пояснює низькі 

показники внутрішньої узгодженості шкал: показник альфи Кронбаха не піднявся 

вище 0,3, що робить методику (в оригінальному варіанті) неприйнятною для 

використання. Найбільш істотним чинником інтеграції є задоволеність своїм 

статусом в дружній групі, тоді як стосунки з батьками є найменш виразними в 

плані переживання соціального благополуччя (див. табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Кореляційні зв’язки шкал соціального благополуччя за методикою 

К. Л. М. Кіз з іншими показниками соціального функціонування особи 
 

 Прий-

няття 

Інтегра-

ція 

Актуалі-

зація 

Внесок Включе-

ність 

Задоволення потреб 0,367** 0,513** 0,357** 0,508** – 

Позитивні стосунки 0,452** 0,608** 0,383** 0,603** 0,379** 

Загальне благополуччя 0,310** 0,412** 0,286** 0,372** 0,273** 

Задоволеність стосунками з батьками 0,166* 0,224** 0,228** 0,165* – 

Задоволеність стосунками з друзями 0,279** 0,430** 0,307** 0,304** – 

Задоволеність становищем в дружній 

групі 

0,343** 0,558** 0,303** 0,440** 0,272** 

Задоволеність становищем в групі 

колег 

0,262** 0,258** 0,244** 0,192** 0,234** 

Задоволеність своєю соц. ситуацію в 

цілому 

0,257** 0,300** 0,346** 0,347** 0,332** 

Задоволеність ситуацією в суспільстві 0,333** 0,258** 0,389** 0,240** 0,255** 

 * – р≤0,05  ** – р≤0,01 
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Якщо низька кореляція з соціальним внеском очікувана (вище ми 

обговорювали питання безумовної материнської любові), то низька кореляція з 

прийняттям в батьківській сім’ї виявилася доволі несподіваною. Ймовірним 

поясненням є вік респондентів, абсолютна більшість з яких проживає окремо, має 

власні сім’ї, прийняття в яких є більш важливим чинником переживання 

позитивних емоцій. Сприймання статусу особою відіграє меншу роль, ніж 

прагнення до поваги з боку оточуючих (особливо знайомих). Треба відзначити, 

що повага не є елементом сімейного благополуччя. Більшість респондентів 

прагнуть незначно (на 2 щаблі за 10 бальною системою) підвищити свій статус 

(«жити трохи краще»). Таким чином, на противагу поширеній думці, що українці 

орієнтуються на вищий клас, більшість були б задоволені належністю до так 

званого «середнього класу». На основі теоретичного аналізу та результатів 

проведеного дослідження можемо виділити наступні індикатори ССБ (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Базові компоненти суб’єктивного соціального благополуччя 
 Соціально-психологічне 

благополуччя («товсті» зв’язки) 

Соціальне благополуччя 

(«тонкі» зв’язки) 

Задоволеність 

соціальних 

потреб 

сприймання соціальної зв’язності (прийняття, прив’язаності, любові, 

впливу, відчуття «свого місця»), схвалення (поваги, визнання, довіри, 

солідарності, цінності), соціальної підтримки (турбота, розуміння, 

співпереживання, фізичного контакту, допомоги) як знайомих, так і 

незнайомих людей як достатніх 

Соціальна 

залученість: 

емоційний 

компонент 

відчуття належності/ прив’язаності 

до референтних груп, орієнтація на 

соціальні норми успіху значущих 

осіб, оцінка власної цінності для 

«кола турботи», зв’язок з 

благополуччям інших 

відчуття належності/ прив’язаності 

до спільноти (громада, суспільство), 

орієнтація на норми успіху 

незнайомих людей (реальні соціальні 

мережі), оцінка власної цінності як 

члена суспільства 

Соціальна 

залученість: 

конативний 

компонент 

соціальна участь в справах групи, 

внесок в благополуччя групи, 

соціальна відповідальність, вплив 

на групу 

соціальна участь в справах спільноти 

в цілому (масові зібрання, політична 

діяльність, доброчинна діяльність), 

волонтерство, вплив на спільноту 

Задоволеність 

стосунками 

комфорт, задоволеність особистим 

статусом в референтних групах, 

довіра до оточуючих 

задоволеність соціальним статусом, 

актуальним станом та перспективами 

суспільства, соціальна довіра, 

відчуття громади, спілкування з 

незнайомими людьми 

Уявлення про 

сенс та майбутнє 

стосунків 

позитивне уявлення про оточую-

чих людей, концепція бажаного 

майбутнього, знання очікувань 

оточуючих, сприймання особисто-

позитивне уявлення про людську 

природу, розуміння того, що 

відбувається в суспільстві, бачення 

перспектив суспільства (віра в 
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го майбутнього як позитивного, 

включення в поняття особистого 

благополуччя благополуччя 

близьких і значущих людей 

розвиток суспільства) і своїх 

перспектив в суспільстві, можливість 

забезпечення соціальних потреб 

 

В зв’язку із низькою структурною валідністю виникла необхідність здійснити 

адаптацію методики К. Л. М. Кіз для виміру соціального благополуччя, оскільки 

вона не враховує етнокультурну специфіку, зумовлену індивідуально-

колективістським когнітивним конфліктом, що переживають сучасні українці. 

Така адаптація була здійснена А. Г. Четверик-Бурчак, однак з 35 оригінальних 

тверджень валідними залишилися тільки 15 [Четверик-Бурчак, 2014]. 

Спираючись на вищезазначені критерії, була розроблена оригінальна версія 

методики для виміру ССБ, результати роботи над якою представлені в п. 2.3. 

 

2.3. Емпірична верифікація структурної моделі суб'єктивного соціального 

благополуччя 

Перше завдання, яке було необхідно вирішити при створенні емпіричної 

моделі та побудові опитувальника, полягало в підборі вихідного набору 

індикаторів (референтів). Їх зміст відповідав теоретичним уявленням про 

трьохфакторну структуру ССБ. Джерелами для індикаторів були праці 

вітчизняних і зарубіжних дослідників теоретичного та емпіричного характеру 

(основні результати побудови та апробації авторської методики наведено в статті 

[Данильченко, 2014; 2015]). 

По-перше, ми використали власну теоретичну модель виміру ССБ (рис. 2.4) і 

результати пілотажного емпіричного дослідження. Другим джерелом були 

дослідження, в яких визначалися та вимірювалися індикатори ССБ і пов’язані з 

ним конструкти [Keyes, 1998; Evans, Vallelly, 2007; Callaghan, 2008; Gallagher, 

Lopez, Preacher, 2009; Muller, 2012; Sirgy, 2012; Куликов, 2000; Симонович, 2003; 

Зараковский, 2004; Кулайкин, 2006; Мосаєв, 2010]. Всі відібрані індикатори 

відображали рівень одиничних складових ставлення людини до соціальних умов 

життя (сім’ї, друзів, сусідів, незнайомих людей, суспільних інститутів, 

суспільства в цілому), а також до самої себе як соціального актора. Також 
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враховувалась необхідність виміру ССБ як через єдиний інтегральний показник, 

так і через систему окремих шкал, що поєднують сукупність одиничних оцінок 

соціального буття. 
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В результаті був створений попередній список індикаторів, що містив 120 пунктів 

(тверджень). 

Емпірична перевірка моделі проводилася на вибірці в 686 осіб, з них: 238 

чоловіків – середній вік 25,7 (SD=9,22), та 448 жінок – середній вік 23,21 

(SD=7,79). Вибірка складалася з респондентів різного освітнього рівня, що мали 

(39,7%) та не мали (60,3%) шлюбні стосунки, представників різних професій та 

соціальних груп (студенти, пенсіонери, працівники театру, освітніх та медичних 

закладів). Виміри та процедури полягали в наступному. Опитувальник 

проводився в індивідуальній формі. Кожний пункт опитувальника оцінювався за 

допомогою 7-бальної шкали. В ньому містилися як позитивно, так і негативно 

сформульовані судження. Також використовувалися різні прийоми виміру 

відповідей (зокрема, цифрові та графічні). Процедура опитування передбачала 

ознайомлення з твердженням і варіантами відповідей, а також вибір того з них, 

що відповідає думці респондента. 

Всі виділенні пункти були піддані перевірці на надійність. Для того щоб із 

запропонованого опитувальника сконструювати методику, яка б дала змогу 

вимірювати необхідні параметри, потрібно було виділити систему шкал, що 

відповідають критеріям надійності та валідності. Спочатку ми визначали 

структурну валідність моделі за допомогою факторного аналізу, а потім 

вимірювали надійність кожної шкали. Тому при перевірці психометричних 

характеристик моделі ми виходили з переваги визначення структурної валідності 

над іншими показниками. Структурна валідність є найбільш чутливою 

характеристикою моделі та відображає адекватність теоретичного конструкту, на 

якій вона побудована. Факторний аналіз і аналіз внутрішньої узгодженості 

пунктів дали змогу скоротити попередню кількість пунктів до 36. 

Головним завданням на даному етапі було встановити виміри цього 

складного феномену, тобто знайти мінімальну кількість найбільш істотних 

факторів, що вичерпно його описують. Експлораторний факторний аналіз (з 

виділенням факторів методом головних компонент і наступним обертанням) дав 

змогу встановити емпіричну структуру ССБ з п’ятьма помірно корелюючими 
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факторами (загальна дисперсія – 49,864%), кожен з яких характеризує окрему 

складову (шкалу). Таким чином, доведена багатомірність феномену ССБ.  

Факторна структура наведена в додатку В. 

Перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 25,143%, позначений як 

«Соціальна помітність») характеризує роль людини як агента соціальних відносин 

різного рівня та складається з 10 пунктів. Він відображає оцінку соціальної 

значущості особистості (соціальний статус). На відміну від теоретичної моделі, де 

ми йшли за позицією К. Л. М. Кіз, який розділяє соціальну інтеграцію та 

соціальний внесок, за емпіричними даними ці показники зливаються в один вимір 

ССБ. Ми вже зазначали, що в свідомості українців соціальний внесок не 

виділяється як окремий параметр соціального функціонування. Таким чином, 

соціально адаптована особа обов’язково здійснює певні дії на користь групи та 

суспільства, що є ознакою інтегрованості в соціальні процеси. «Безумовне 

прийняття» можливе у випадку материнської любові, де не передбачається певний 

«внесок» з боку дитини, в усіх інших випадках соціальних взаємин спрацьовує 

правило обміну. 

Ця шкала містить чотири висхідних параметри: 

– Соціальний вплив (пункти 1, 8, 9, 10) 

– Соціальний внесок (пункти 2, 3, 7) 

– Успішність (пункти 4, 5), соціальна зв’язність (пункт 6). 

Максимальне навантаження (0,674) має показник «впливовості особистості». 

Власне всі подальші пункти розшифровують прояви цієї впливовості або на 

соцієтальному (пункти 4, 7, 9), або на міжгруповому (пункти 1, 2, 5), або на 

внутрішньогруповому (пункти 3, 8, 10) рівнях. Відзначимо, що на початковому 

етапі дослідження очікувалося, що провідне місце в ССБ займає соціальна 

зв’язність, відповідно був запропонований ряд пунктів, що її вимірював. Однак ці 

характеристики виявились розпорошені по іншим факторам, тільки одна з них – 

«Я відчуваю себе зв’язаним з більшістю людей» – увійшла до першого фактору. 

Зважаючи на те, що другий фактор утворений параметрами соціальної 

дистанційованості, можемо припустити, що соціальна зв’язність сприймається як 
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артефакт людського існування («річ, що існує як об’єктивна реальність»), який не 

потребує рефлексії. Тобто люди не обдумують факт існування соціальних зв’язків 

з іншими, а реагують на їх зменшення, порушення, тоді як факт соціальної 

залученості не рефлексується як позитивне явище. 

Цей фактор передбачає позитивний полюс («Соціальна помітність»): людина 

як агент соціальних відносин активно бере участь в життєдіяльності групи, 

спільноти та суспільства в цілому, має можливості впливу на групи різного рівня 

та визнається як та, що відповідає соціальними параметрам успішності в різних 

сферах. Відповідно негативний полюс (ми визначили його як «Соціальну 

мімікрію») можна описати прислів’ям «Моя хата з краю»: людина вважає, що в 

неї відсутній ресурс впливу на групи різного рівня, вона не проявляє соціальної 

активності, як міжособистісної, так і громадської, не сприймається групою як 

відповідна еталону успішності (даний еталон задається культурою та 

ідеологічними умовами в країні, де людина проживає). Зауважимо, що 

надзвичайно високі показники за цією шкалою (9-10 стенів) можуть свідчити про 

демонстративність особи, велику важливість для неї соціальної оцінки та 

залежність від соціального оточення. 

В цей фактор увійшли параметри, що описують соціальний статус людини з 

точки зору його сприймання особою та групою; їх описують як соціальну 

залученість (І. Макдауел, К. Ньюел, Л. Каллаган, Ю. В. Бессонова), керування 

навколишнім соціальним середовищем (Ю. В. Бессонова, Дж. Ларсон, К. Ріфф), 

соціальний внесок (К. Л. М. Кіз), соціальну участь (М. Л. Мюллер), активну 

залученість (Ф. Х’юперт). 

Другий фактор (внесок в загальну дисперсію – 8,694%), який ми позначили 

як «Соціальна дистантність», описує переживання особистістю відчуженості від 

соціальних відносин різного рівня. «Соціальна дистантність» відображає 

наявність в свідомості людини негативних емоційних станів, пов’язаних з 

незадовільними соціальними стосунками. Як головне джерело стресу 

розглядається неможливість змінити свої соціальне становище через відсутність 

ресурсів впливу. Шкала містить два параметри оцінки: 
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– Соціальна відмежованість (пункти 11, 12, 13, 15) 

– Соціальний фаталізм (пункти 14, 16, 17) 

Як видно з таблиці, найбільш навантаженим є параметр соціальної 

дистанційованості, пов'язаний з сприймання психологічної близькості до інших 

людей. В своєму дослідженні ми пропонували обрати з графічних зображень межі 

злиття власного Я з іншими людьми (1 – два кола, що поєднані однією точкою, 7 

– два кола, що на 90% площі співпадають один з одним). Була отримана значуща 

кореляція між цією шкалою та переживанням дистанції (r=–0,221, p≤0,01). 

Потреба в соціальній зв’язності є важливим виміром ССБ, що фіксує параметри та 

межі соціально-психологічного простору особистості. Треба відзначити, що в 

психологічній літературі розрізняють поняття автономії та соціальної 

дистантності. Автономія в основному апелює до можливості суб’єкта брати на 

себе відповідальність за рішення та орієнтуватися на власний закон. Акцент 

робиться на збереження меж власної особистості (психологічна суверенність у 

С. К. Нартової-Бочавер, прайвасі у А. В. Бурмистрової-Савенкової). Тоді як в 

нашому дослідженні фокус зміщується з індивідуальної регуляції на соціальну: 

зона дискомфорту пов’язана з соціальними обмеженнями, запропонованими 

соціальною системою, яке суб’єкт переживає як відчуження. 

Як вже зазначалося, зв’язність передбачена самою соціальною системою, 

тому її факт (за оптимальних умов) не піддається емоційній оцінці, тоді як її 

порушення болісно переживається як порушення соціально-психологічного 

простору, та викликає негативні переживання, а відповідно наміри змінити таку 

ситуацію. Важливим чинником соціального благополуччя є віра людини в 

можливість змінити соціальну ситуацію, як на міжособистісному, так і на 

загально-суспільному рівнях. 

Таким чином, дослідження виявило роль ціннісно-мотиваційних аспектів 

віри у можливість змінити наявну ситуацію (в психологічній літературі 

представлену у феномені «вивченої безпорадності»). Вираженість соціальної 

дистанційованості підвищує рівень соціального неблагополуччя особистості, а 

також встановлює ступінь віри у контроль наявної ситуації. 



165 

 

Негативний полюс «Висока соціальна дистантність» відображає відчуття 

самотності, відчуженості та зневіру у власні сили щодо контролю наявної 

соціальної ситуації (безпомічність). Позитивний полюс «Низька соціальна 

дистантність», з одного боку, описує зв’язність з соціальними об’єктами, з 

другого, надзвичайно малі показники за цією шкалою можуть свідчити про 

соціальну залежність та низький рівень особистісної автономії. 

Третій фактор (внесок в загальну дисперсію – 6,752%) описує позитивні 

уявлення про наявні сімейні та дружні стосунки, тому ми позначили його як 

«Емоційне прийняття». Відомо, що сім’я та друзі – найбільш значущі 

поліфункціональні соціальні групи в житті кожної людини, де задовольняється 

більшість соціальних потреб. Ця шкала описує два параметри: 

– Задоволеність стосунками (афективний компонент) (пункти 21, 22, 24) 

– Наявність підтримки (пункти 18, 19, 20) та визнання (пункт 23) близькими 

людьми 

Максимальне навантаження (0,743) має показник «допомоги та підтримки 

близьких», не поточнюючи який вид підтримки (емоційний, інструментальний, 

матеріальний) мається на увазі. Надзвичайно високі показники можуть свідчити 

про нераціонально завищені переживання, пов’язані з ситуативними чинниками 

сімейного життя. 

Четвертий фактор (внесок в загальну дисперсію – 5,462%) ми визначили як 

«Соціальне схвалення». Вище зазначалося, що одним з основних механізмів ССБ 

є соціальне порівняння, коли успіхи інших та реакція на власні досягнення 

слугують своєрідним еталоном, по якому звіряється ефективність соціального 

функціонування. Шкала містить параметри: 

– Інструментальне схвалення (пункти 25, 29, 31) 

– Афективне схвалення (пункти 26, 27, 28, 30) 

Найбільше навантаження (0,716) має параметр, що описує повагу як 

зовнішнє визнання статусу. На думку таких дослідників як Ф. А. Х’юперт, 

Л. Молікс, Б. А. Беттенкурт, Л. Тай, Д. Чен, Е. Динер, прагнення до поваги є 

ключовим моментом соціального функціонування особистості. Надзвичайно 
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високі показники за цим фактором можуть свідчити про невротичну або 

фрустровану потребу у схваленні, високу залежність від референтних груп, 

надзвичайно низькі – про соціальну аномію. 

П’ятий фактор (внесок в загальну дисперсію – 3,809%) утворений 

позитивними соціальними уявленнями про інших людей (їхню довіру, доброту, 

чесність). Зауважимо, що включені в попередній варіант методики судження про 

позитивне майбутнє великих соціальних систем не увійшли, що свідчить по 

вироблення системи упереджень щодо людей, але не соціальних систем 

(принаймні в Україні). Позитивні соціальні уявлення є наслідком життєвого 

досвіду особистості, тому мають полімодальну функцію: вони є умовою, 

чинником і критерієм соціального благополуччя водночас. 

Ступінь вираженості всіх описаних компонентів ССБ визначається сумою 

оцінок за відповідними пунктами шкал. 

Виділені латентні фактори відображають компоненти ССБ, запропоновані в 

його теоретичній моделі. Всі фактори корелюють між собою (табл. 2.4), однак 

кореляція в жодному випадку не досягає 0,8, тобто шкали не повторюють одна 

одну. Особливо значущі кореляції між соціальним схваленням, з одного боку, та 

соціальною помітністю й емоційним прийняттям, з другого. 

Таблиця 2.4 

Кореляційна матриця латентних факторів ССБ* 
 

№ Шкали 1 2 3 4 

1 Соціальна помітність 1,0    

2 Соціальна дистантність –0,325 1,0   

3 Емоційне прийняття 0,377 –0,449 1,0  

4 Соціальне схвалення 0,624 –0,457 0,573 1,0 

5 Соціальні переконання 0,307 –0,189 0,285 0,354 

* Всі на рівні значущості 0,01 

 

На нашу думку, можна пояснити дану закономірність тим, що потреба у 

соціальному схвалення задовольняється у сім’ї (фактор три), також важливими є 

позитивні оцінки (повага і схвалення) відносно незнайомих людей (фактор 1). 

Ймовірно, що в окремих випадках можуть прослідковуватися причинні зв’язки: 

схвалення дій та особистості в сім’ї є чинником визначення суб’єктом сімейних 
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стосунків як позитивних. Крім того, помірна кореляція свідчить, що ці фактори є 

функцією більш узагальненої конструкції, в якій кожний фактор відображає 

єдиний концептуальний конструкт ССБ. 

Для перевірки гіпотези про емпіричну придатність даної моделі ССБ 

порівнювалися три конфірматорні факторні моделі. Перша (п’ятифакторна) 

відображає існування в структурі благополуччя п’яти відносно самостійних, але 

взаємопов’язаних базових компонентів, тобто підтверджує її багатомірність. 

Друга (однофакторна) передбачає існування загального, «генерального» фактору 

ССБ, проявом якого є вищенаведені твердження. Третя (двохступенева) модель 

описує ССБ як узагальнене утворення, яке описують п’ять виділених шкал.  

Відповідність компонентів, що були виокремлені в ході експлораторного 

факторного аналізу, емпіричним даним перевірялись через конфірматорний 

факторний аналіз програми SPSS AMOS 18. Конфірматорний факторний аналіз 

визначає статистичну міру того, наскільки задовільно попередньо визначена 

структура латентних факторів пояснює реально існуючі (вираховані в емпіричних 

даних) зв’язки між ними. Компоненти розглядалися як латентні фактори, вихідні 

індикатори кожного компоненту (при експлораторному факторному аналізі) – як 

ендогенні змінні. Придатність статистичної моделі визначалася за такими 

індексами. Перший індекс – χ
2
-статистика. Низька величина χ

2 
свідчить про 

придатність моделі. Але цей параметр чутливий до розміру вибірки, тому він 

може мати рівень значущості навіть для моделей, придатність яких доволі висока. 

Другий індекс – відношення χ
2
/df (де df – число ступенів свободи): чим менше 

значення цього показника, тим вища придатність моделі (вважається, що його 

значення не повинно перевищувати 2). Третій індекс – RMSEA. Його значення 

нижче 0,08 вказують на межу придатності моделі [Наследов, 2013], тоді як 

значення нижчі 0,1 вважаються прийнятними, а нижче 0,05 – як «дуже висока» 

придатність. Нижченаведені межі 90-% довірчого інтервалу (LO 90 – нижня, HI 90 

– верхня), які не повинні перевищувати 0,1, а 0,05 – гарна точність. PCLOSE – 

оцінка «точності» RMSEA, значення 0,5 та вище – гарна узгодженість. Наступні 

індекси – GFI (індекс узгодженості, не менше 0,9) та СFI (порівняльний індекс 
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придатності; 0,9 – прийнятна узгодженість, 0,95 – гарна узгодженість). Моделі 

оцінюються як придатні, якщо їх показники χ
2
/df та RMSEA – низькі, а показники 

СFI та GFI – високі [Крамер, 2007]. Показники придатності відображені в 

таблиці 2.5. 

Оцінка придатності вибірки полягала у вирахуванні показника Р. Клайна за 

формулою Т = Р(Р + 1)/2 – df [Kline, 2011], де Р – кількість явних змінних моделі, 

df – число ступенів свободи. Т(для першої моделі) = 36(36+1)/2–594=72; 

Т(для другої моделі) = 36(36+1)/2–569=97 (співвідношення чисельності вибірки 

до числа оцінюваних параметрів 686/97 = 7,07, що більше гранично малої 

величини 5); 

Т(для третьої моделі) = 36(36+1)/2–567=99 (співвідношення чисельності вибірки 

до числа оцінюваних параметрів 686/99 = 6,93, що більше гранично малої 

величини 5); 

Таблиця 2.5 

Індекси придатності структурних моделей ССБ (за результатами 

конфірматорного факторного аналізу; N=686) 
 

Структурна 

модель 

Індекси придатності 

χ
2
 df χ

2
/df RMSE

A 

LO 90 HI 90 PCLO

-SE 

GFI СFI 

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

Двохфакторна 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 

 

Об’єм вибірки дещо менший рекомендованого 10Т (720, 970, 990), але більший 

мінімальної чисельності 5Т. Відповідно, для прийняття рішення щодо 

узгодженості моделі з даними повинні виконуватися найбільш суворі межі для 

значення критеріїв узгодженості. 

Очевидним є те, що за індексами придатності однофакторна (лінійна) модель 

виявилась некоректною. Отже, запропоновані питання утворюють окремі 

структури, стосуються різних аспектів ССБ та відображають його багатомірність. 

При підборі статистичних критеріїв для аналізу емпіричних даних було виявлене 

порушення нормального багатомірного розподілу (за критерієм багатомірного 
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ексцесу його коефіцієнт має бути не більше 5, тоді як в нашому дослідженні він 

сягнув 351,34). 

Цьому явищу є кілька пояснень. По-перше, досить великий об’єм вибірки 

(686 осіб); по-друге, поняття благополуччя саме по собі передбачає зміщення по 

шкалі в зону високих балів. Розподіл відповідей і повинен бути «ненормальним», 

тому що благополуччя описує наявність позитивних переживань, до яких людина 

прагне і які самі слугують критеріями норми. Вперше це явище виявив Р. Камінс, 

за його даними, оптимум суб'єктивного благополуччя – 70-80 балів (за 100-

бальною шкалою) [Cummins, 1995]. 

Порівняння всіх індексів свідчить, що найбільш оптимальними за всіма 

показниками придатності виявляються дві моделі: п’ятифакторна модель 

конструкта ССБ та п’ятифакторна з узагальненим фактором для 36 пунктів (рис. 

2.5 та 2.6). Ця модель має перевагу над іншими моделями. Отже емпірично 

підтверджена теоретична модель багатовимірної структури ССБ, що містить 

об’єднання вихідних індикаторів в 5 базових показників (шкал): Відмінність 

моделі з 5 латентними факторами від інших моделей в кращий бік статистично 

достовірна. При переході до однофакторного та двофакторного рішення 

відбувається істотне зниження емпіричної придатності. 

Традиційний факторний аналіз передбачає, що фактори ортогональні (не 

корелюють), однак навіть виходячи із здорового глузду очевидним є взаємовплив 

значної кількості чинників (конкретна ситуація соціальної взаємодії, 

селективність емоцій, особливості ціннісно-смислової сфери, задоволеність 

соціальних потреб, недавній досвід соціальної взаємодії тощо) на узагальнене 

переживання свого благополуччя в соціальній системі. Така особливість була 

виявлена в ході конфірматорного факторного аналізу (рис. 2.7), коли 

узагальнений фактор 6 мав щільний зв’язок з фактором 4 (соціальне схвалення). 
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Рис. 2.5. П’ятифакторна модель ССБ для конфірматорного факторного аналізу 

 

Подальше моделювання засвідчило, що фактор 4 став своєрідним фільтром 

для сприймання інших аспектів соціального функціонування. Причому соціальне 

схвалення важливе не тільки в сім’ї і з боку друзів (r=0,573 р≤0,01), але й не менш 

значуще відносно реакцій незнайомих та малознайомих людей (r=0,624 р≤0,01). В 

четвертій моделі (рис. 2.6) розглядається випадок, коли фактор 4 стає входом 

(направлений зв'язок) для системи оцінки соціального благополуччя за іншими 

параметрами.  
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Рис. 2.6. П’ятифакторна модель ССБ з узагальнювальним фактором для 

конфірматорного факторного аналізу 
 

Її рівень придатності досить високий (χ
2
=1136,84, df=570, χ

2
/df=1,994, 

RMSEA=0,038, LO90=0,035, HI90=0,041, PCLOSE=1,0, GFI=0,913, СFI=0,929). 

Таким чином, ми підтвердили припущення про рекурсивність моделі ССБ. Досить 

імовірними є зворотні (рекурентні) зв’язки. Вони очевидні в теоретичній моделі, 

однак важко піддаються верифікації в моделі емпіричній. На нашу думку, 

проведений психометричний аналіз підтвердив емпіричну придатність моделі. 
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Рис. 2.7. П’ятифакторна модель ССБ, коли фактор 4 є узагальнювальним, для 

конфірматорного факторного аналізу 

 

Зважаючи на те, що модель з узагальнювальним фактором та без нього 

практично однаково описують розкид емпіричних даних, ми вважаємо за 

доцільне, оскільки співвідношення χ
2
/df в п’ятифакторній моделі незначно, однак 

все таки нижче, ніж в моделі з узагальнювальним фактором, в подальшому 

дослідженні при верифікації опитувальника використовувати саме її. Модель, 

наведена на рис. 2.7, що відображає нелінійні зв’язки, потребує подальшої 

перевірки за допомогою інших статистичних методів. 
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Запропонована багатомірна структура ССБ вимагала емпіричного 

підтвердження за допомогою психометричних процедур аналізу, що дозволяє 

здійснити перевірку відповідності теоретичної моделі емпіричним даним 

(дослідницький і підтверджувальний структурний аналіз). Таким чином, 

наступними завданнями дослідження були, по-перше, перевірка на 

репрезентативній вибірці запропонованої структури ССБ, а по-друге, побудова 

опитувальник для його виміру. 

 

2.4. Побудова та валідизація опитувальника суб'єктивного соціального 

благополуччя  

Завдання наступного етапу дослідження включала побудову опитувальника 

на основі розробленої моделі. Використовувався список суджень, що містив 120 

тверджень, та вибірка з попереднього дослідження. Математико-статистична 

обробка результатів здійснювалась за допомогою пакету комп'ютерних програм 

SPSS 17 та AMOS 18. 

Всі пункти опитувальника були перевірені такими психометричними 

процедурами. 

1. Аналіз пунктів опитувальника з точки зору відповідності загальному 

діагностичному змісту методики. Вираховувався коефіцієнт дискримінативності, 

що оцінював здатність окремих пунктів опитувальника диференціювати 

респондентів відносно мінімального і максимального результату вимірювання. 

Коефіцієнт дискримінативності був вирахований як коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена між відповідями на кожний окремий пункт опитувальника та загальним 

балом за шкалою, в яку він входить. Високий коефіцієнт кореляції показує, що 

цей пункт здатний вимірювати той же конструкт, що і вся шкала в цілому. 

2. Оцінка надійності (внутрішньої узгодженості) опитувальника передбачає 

визначення того, наскільки результати оцінювання піддаються впливу різних 

неконтрольованих факторів. З цією метою вираховувались коефіцієнти 

внутрішньої узгодженості окремих шкал та всієї методики в цілому. Оцінка 

внутрішньої узгодженості пунктів та шкал опитувальника здійснювалося за 
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допомогою коефіцієнтів α Кронбаха та розщеплення (split-half). Високе значення 

цих коефіцієнтів свідчить про наявність у переліку питань загальної основи 

виміру. Вважається, що критичні значення надійності шкал – більше 0,7. 

3. Оцінка критеріальної валідності використовується для визначення того, 

наскільки успішно опитувальник виконує свої діагностичні завдання. Перевірка 

валідності здійснювалася шляхом методу контрастних груп та кореляції з іншими 

методами оцінки соціального благополуччя. 

В попередньому пункті приведені результати факторного аналізу, в 

результаті якого із 120 тверджень були відібрані 36. Перший етап статистичної 

перевірки методики полягав в оцінці діагностичної придатності кожного питання 

(твердження) за основними шкалами. Загальний бал за кожною шкалою та 

вираховувався як сума оцінок за всіма пунктами. Загальний показник ССБ 

вираховувався як сума чотирьох шкал мінус показники соціальної дистантності.  

Результати аналізу представлені в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Результати аналізу пунктів опитувальника на дискримінативність (N=683) 
 

Шкала 

Кількість 

пунктів 

Кількість 

зв’язків зі 

шкалою 

Значення коефіцієнтів 

кореляції (мін. – макс.) 

Соціальна помітність 10 10 0,453 – 0,589 

Соціальна дистантність 7 7 0,449 – 0,672 

Емоційне прийняття 7 7 0,431 – 0,634 

Соціальне схвалення 7 7 0,448 – 0,649 

Соціальні переконання 5 5 0,409 – 0,650 

Всього 36 36 0,405 – 0,654 

 

По кожній шкалі представлено загальну кількість пунктів в шкалі, кількість 

пунктів, що мають зв'язок зі шкалою не більше 0,001 рівня статистичної 

значущості, а також максимальне та мінімальне значення коефіцієнтів кореляції. 

Коефіцієнт кореляції між питаннями та шкалами коливається від 0,409 до 0,672. 

Найбільш тісні взаємозв’язки спостерігаються за шкалою «Соціальна 

дистантність». В той же час відмінності коефіцієнта кореляції по окремим 

пунктам свідчить про їх різну дискримінантність, однак всі пункти є придатними 

для використання (r≥0,2). 
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На наступному етапі психометричної перевірки досліджувалась надійність 

шкал опитувальника. Коефіцієнти надійності були розраховані окремо по 

первинних (п’яти) шкалах, а також для опитувальника в цілому. Всі отримані 

коефіцієнти виявились достатньо високі, що свідчить про внутрішню 

узгодженість шкал (див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Показники надійності шкал опитувальника ССБ 
 

Шкала Кількість 

пунктів 

α 

Кронбаха 

Коефіцієнт 

розщеплення 

Середній коефіцієнт 

кореляції між пунктами 

Соціальна помітність 10 0,825 0,800 0,298 

Соціальна дистантність 7 0,830 0,803 0,370 

Емоційне прийняття 7 0,810 0,808 0,322 

Соціальне схвалення 7 0,802 0,776 0,307 

Соціальні переконання 5 0,785 0,726 0,341 

Всього 36 0,794 0,798 0,326 

 

Для десяти пунктів шкали «Соціальна помітність» коефіцієнт α Кронбаха 

складає 0,83 (коефіцієнт розщеплення – 0,8). Середня кореляція між пунктами 

становить 0,298. Для семи пунктів шкали «Соціальна дистантність» коефіцієнт α 

Кронбаха складає 0,83 (коефіцієнт розщеплення – 0,8). Середня кореляція між 

пунктами становить 0,37. Для семи пунктів шкали «Емоційне прийняття» 

коефіцієнт α Кронбаха складає 0,81 (коефіцієнт розщеплення – 0,8). Середня 

кореляція між пунктами становить 0,32. Для семи пунктів шкали «Соціальне 

схвалення» коефіцієнт α Кронбаха складає 0,8 (коефіцієнт розщеплення – 0,78). 

Середня кореляція між пунктами становить 0,31. Для п’яти пунктів шкали 

«Соціальні переконання» коефіцієнт α Кронбаха складає 0,79 (коефіцієнт 

розщеплення – 0,73), що також прийнятно для п’яти пунктів. Середня кореляція 

між пунктами становить 0,34. Жодний пункт не мав кореляції з загальним 

показником менше 0,40. 

Коефіцієнт надійності для всіх 36 пунктів опитувальника, скомбінованих в 

єдину узагальнену шкалу теж виявився доволі прийнятним – 0,79 (коефіцієнт 

розщеплення – 0,8). В цілому результати даного етапу психометричної перевірки 

свідчать, що надійність всіх шкал моделі є задовільною, якщо прийняти за нижню 

межу надійності значення 0,7. Всі 36 індикаторів є надійним відображенням 
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латентних змінних та можуть бути використані для індивідуального оцінювання 

респондентів. 

Наступним кроком стало порівняння українського і російськомовного 

варіантів питальника. Із цією метою кожний мовний варіант було доповнено 9 

різними висловами з інших методик та наведено у випадковій послідовності. Ці 

варіанти оцінювалися 53 студентами психолого-педагогічного факультету 

Чернігівського педагогічного національного університету імені Т. Г. Шевченка як 

два різні питальники, окремі пункти яких є схожими. Порівняння висловів 

питальника виявило високий рівень узгодженості між їхніми українським і 

російськомовними варіантами: коефіцієнт Пірсона становив 0,932 (p≤0,001), а 

рівень відмінностей за кожним окремим пунктом не був нижчим за p≤0,05.  

Для перевірки надійності питальника через три тижні його україномовний 

варіант було повторно запропоновано 50 опитаним. Коефіцієнт Пірсона становив 

0,634, що свідчить про високий рівень відповідності між початковими і 

повторними оцінками висловів (p≤0,01).  

Подальшу роботу над питальником було спрямовано на його валідизацію на 

основі кореляції з показниками інших методик. Із цією метою було опитано 173 

особи (54,3% чоловіків та 45,7% жінок, середній вік – 32 роки). За методики, 

кореляція з якими могла стати підтвердженням валідності питальника, було взято: 

Шкала задоволеності життям [Хащенко, Баранова, 2004], «Шкала базових 

переконань» [Janoff-Bulman, 1989], Методика дослідження психологічного 

благополуччя К. Ріфф (в модифікації Н. Лепешінського), Опитувальник афіліації 

А. Мехрабіана. 

Найвищі показники кореляцій загальної шкали ССБ були з: шкалою 

«Позитивні стосунки з іншими» (К. Ріфф) – 0,593, загальною задоволеністю 

життям (В. А. Хащенко) – 0,503, рівнем афіліації – 0,496, задоволеністю 

стосунками з друзями (В. А. Хащенко) – 0,464, шкалою «Доброта людей» – 0,492 і 

«Везіння» – 0,587 (R. Janoff-Bulman) (всі на рівні p≤0,01). Таким чином, 

основними критеріями ССБ є позитивні стосунки з різними акторами соціальних 

відносин. Очікувано, що ознакою неблагополуччя стала соціальна дистантність, 
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вона корелює з рівнем афіліації (–0,581, p≤0,01), позитивністю стосунків (К. Ріфф) 

(–0,604, p≤0,01), задоволеністю стосунками із шлюбним партнером (–0,407, 

p≤0,01) та задоволеністю життям в цілому (–0,503, p≤0,01). Соціальне схвалення 

пов’язане з повагою оточуючих (0,445, p≤0,01) та задоволеністю стосунками з 

друзями (0,414, p≤0,01). Соціальна помітність пов’язана із задоволеністю своїм 

становищем у суспільстві (0,468, p≤0,01) та з оцінкою стосунків як позитивних 

(К. Ріфф) (0,501, p≤0,01). Позитивні соціальні судження очікувано корелювали із 

шкалою «Доброта людей» із Шкали базових переконань (0,625, p≤0,01), також був 

виявлений їх зв'язок із рівнем афіліації (0,344, p≤0,01). Гарні стосунки з 

близькими оцінюються в українцями за задоволенням потреби в друзях (0,458, 

p≤0,01) та характером взаємин з ними (0,420, p≤0,01). Стосунки з інтимним 

партнером (0,361, p≤0,01) і дітьми (0,311, p≤0,01) дещо менш значущі. Емоційне 

прийняття пов’язане із задоволеністю стосунками з батьками на рівні 0,325 при 

p≤0,01. 

Була проведена нелінійна нормалізація окремо для чоловіків і жінок з метою 

переведення «сирих» результатів в стени (додаток В). Використовувалася саме 

нелінійна нормалізація, оскільки більшість шкал не мали нормального розподілу. 

Цей факт відображає закономірність, яку виявив Р. А. Каммінс, вивчаючи 

задоволеність життям в 44 країнах: середній показник коливається в проміжку 

60…80%. За його даними, тільки приблизно 10% вказують на рівень нижче 50% 

за інтегральними показниками задоволеності життям, і 30% – нижче 70% 

[Cummins, 1998]. 

На нашу думку, при аналізі соціального благополуччя обов’язково потрібно 

враховувати гендерний фактор. По-перше, жінки більш соціально орієнтовані 

[Nolen-Hoeksema, Rusting, 2000]. Для них соціальні зв’язки є більш актуальними, 

усвідомлюваними та є чи не найсуттєвішим чинником переживання 

благополуччя. Чоловіки є більш соціально дистантними [Журавлев, Купрейченко, 

2012]. По-друге, оскільки ССБ – когнітивно-афективний феномен, безумовно буде 

даватися взнаки особливості переживання емоцій особами різної статі. Так, жінки 

відчувають як більше негативних емоцій та відповідно страждають на депресію 
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[Nolen-Hoeksema, Rusting, 2000], так і сильніше й частіше за чоловіків 

переживають позитивні емоції [Wood et al., 1989]. Тому можемо очікувати, що за 

всіма шкалами (за виключенням соціальної дистантності) вищі показники будуть 

у жіночої групи вибірки. Дані гендерних відмінності наведені в таблиці 2.8. 

Таким чином, виявлено, що прагнення до соціальної помітності, бажання 

бути соціальним актором рівно притаманні як чоловікам, так і жінкам. 

Передбачувано меншим є переживання соціального відчуження у жінок. Однак 

вони вважають більш сприятливими власні стосунки з близькими людьми та 

мають вищу потребу у соціальному схваленні. При стандартизації необхідно 

врахувати статеві відмінності у переживанні ССБ та його складових. 

Таблиця 2.8 

Порівняння чоловіків та жінок за показниками ССБ 

(М – середні значення) 
 

Шкала Чоловіки, 

М 

Жінки, 

М 

Рівень 

значущості, р 

Соціальна помітність 41,41 42,43 – 

Соціальна дистантність 22,51 20,54 0,001 

Емоційне прийняття 37,46 39,41 0,001 

Соціальне схвалення 32,84 34,99 0,001 

Соціальні переконання 16,86 17,77 0,05 

 

Отже, психометрична перевірка показала, що опитувальник параметрів ССБ 

може використовуватися в дослідницьких цілях як надійна методика фіксації його 

базових показників у вигляді числових індексів. Опитувальник містить 

інтегральну шкалу рівня ССБ, а також п’ять шкал: Соціальна помітність, 

Соціальна дистантність, Емоційне прийняття (гарні стосунки з близькими), 

Соціальне схвалення, Соціальні переконання (кінцевий варіант опитувальника 

наведено в додатку Д). Використання цієї методики дасть змогу активізувати 

вивчення ССБ та тих факторів, що його визначають. Опитувальник надає широкі 

можливості для аналізу емпіричного досвіду в області вивчення взаємозв’язку 

між впливами соціального середовища та переживання відчуття щастя, ресурсів 

набуття суб'єктивного благополуччя, ціннісно-смислових аспектів соціальних 

зв’язків. 

 



179 

 

2.5. Гетерархічна структура суб'єктивного соціального благополуччя 

Суб'єктивне соціальне благополуччя – багатовимірний конструкт. 

Визначаючи його параметри емпірично, ми отримали структуру соціальних 

потреб людини, провідними з яких є соціальна зв’язність, соціальне прийняття, 

соціальне схвалення та соціальна помітність. Важливо, що всі потреби 

взаємопов’язані, а вступаючи в певні взаємодії особистість задовольняє в різній 

мірі всі з них. Так, прийняття найбільш важливе з боку сім’ї та друзів, соціальна 

помітність – з боку колег та малознайомих людей, соціальне схвалення – з боку як 

ближнього кола, так і незнайомих людей, соціальна зв’язність постає мірою 

інтеграції в суспільство на рівні будь-якої групи. ССБ є не унітарною, а 

багатовимірною системою, що має структуру в єдності її компонентів. Важливим 

є не стільки рівень ССБ (кількісна вираженість задоволеності стосунками різного 

плану, статусу та задоволення соціальних потреб), скільки структурна організація 

його складових. Її дослідження представлене в даному розділі. 

За складові ССБ ми використали оцінки задоволеності взаємодії з різними 

соціальними агентами (як одничними взаєминами, так і становищем в групі та 

суспільстві в цілому), а також оцінку задоволення соціальних потреб. На нашу 

думку, включення афективного компоненту в модель є доцільним, оскільки 

оцінка соціального функціонування неможлива без визначення ступеню 

комфортності в різних групах і характеру взаємин з членами реальної соціальної 

мережі особи. 

В дослідженні перевірялися такі припущення. По-перше, ССБ має 

гетерархічну систему зв’язків між його компонентами. Зв’язки між компонентами 

ССБ є нелінійними (варіативно не відповідають співвідношенням більше – 

більше, більше – менше, менше – менше). Їх взаємокоординація відрізняється 

залежно від рівня прояву ССБ: з високим ступенем інтегрованості його 

компонентів на високому рівні ССБ та низьким – на низькому, з високим 

ступенем диффузності – на середньому. 

Ієрархія соціальних потреб у відповідності до внеску в загальний показник 

ССБ буде відрізнятися на різних рівнях ССБ: на високому рівні ССБ провідною 
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буде потреба у соціальній помітності, на середньому – у соціальному схваленні, 

на низькому – потреба в емоційному прийнятті близькими людьми. 

По-друге, афективний компонент суб'єктивного соціального благополуччя 

складають емоційні реакції, що викликаються стосунками з ближнім колом 

(сім’єю, друзями, професійним колективом). В нього не включаються 

переживання щодо оцінки свого стану в більш широких соціальних системах 

(незнайомі люди, загальна соціальна ситуація, соціальний статус). 

По-третє, соціальне благополуччя та неблагополуччя – різні за структурою 

феномени: провідним компонентом соціального благополуччя є соціальна 

помітність, а соціального неблагополуччя – соціальне схвалення.  

По-четверте, задоволеність соціальним становищем (стосунками з різними 

соціальними агентами, положенням в групі та статусом) буде мати різну 

структуру залежно від рівня задоволення соціальних потреб. При високому рівні 

задоволення потреб ключовими соціальними агентами є широке коло спілкування 

(родичі, сусіди, колеги), при низькому – «коло турботи» (сім’я та друзі) (основні 

результати даного дослідження наведено в статтях [Данильченко, 2015; 2016]). 

Суб'єктивне благополуччя оцінювалося за допомогою Шкали задоволеності 

життям Е. Динера, суб'єктивне соціальне благополуччя – за допомогою 

авторського Опитувальника параметрів суб'єктивного соціального благополуччя 

(2015). Задоволеність соціальним становищем оцінювалося за допомогою Шкали 

суб’єктивної оцінки задоволеності життям (SLS – Subjective Life Satisfaction Scale, 

2008) А. В. Лібіної, а також графічного оцінювання соціального статусу (за 

принципом драбинки Дембо – Рубінштейн). 

В дослідженні брало участь 436 респондентів: 253 (58%) жителів міста 

Чернігова та 183 (42%) – області, з них 250 жінок (57,34%) та 186 (42,66%) 

чоловіків. З вищою освітою – 49,4%, середньою – 32%, одружених – 52,11%, 

неодружених – 33,5%, розлучених – 10,8%, вдових – 3,4%. За віком: 20-23 роки – 

22,2%, 24-29 років – 25,2%, 30-44 років – 22,9%, 45 років і старше – 19,7%. 

Респондентами були представники різних професій: психологи, працівники 

театру, освітніх та медичних закладів, водії, інженери, бухгалтери, держслужбовці 
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тощо. Математико-статистична обробка результатів здійснювалась за допомогою 

пакету комп'ютерних програм SPSS (частотний, кореляційний, регресійний, 

факторний аналіз, побудова нейронних мереж
7
): SPSS Statistica 18.0, SEM AMOS 

SPSS 18.0 та SPSS Modeler 18.0. 

На першому етапі для перевірки припущення про нелінійність зв’язків між 

складовими ССБ, ми здійснили порівняльний аналіз структур ССБ лінійними та 

нелінійними методами. Традиційним для вивчення структури певного явища в 

статистиці є використання лінійної регресії, в якій підгінна функція визначається 

гіперплощиною. Тому важливим є збереження нормального розподілу, що мало 

виправдане при аналізі певних психологічних явищ, зокрема і благополуччя, яке 

апріорі має правостороннє змішення. Також регресійний аналіз виходить з позиції 

незв’язності вхідних змінних, що в психологічних дослідженнях зустрічається 

порівняно рідко, оскільки психіка є системною властивістю. 

Оскільки виходячи з теоретичних припущень, ми спиралися на 

багатовимірну логіку для статистичного аналізу була використана програма SPSS 

Modeler, яка дозволяє побудувати нейронні мережі різного типу. Нейронні мережі 

є інструментом Data mining (інтелектуальний аналіз даних з метою пошуку 

прихованих закономірностей), який має можливість самостійно будувати гіпотези 

про взаємозв’язки. Був використаний багатошаровий персептрон – нейронна 

мережа прямого поширення сигналу. Вхідними предикторами виступали шкали 

ССБ, а вихідним – його загальний рівень. Була реалізована z-стандартизація 

даних, оскільки налаштування нейронної мережі чутливе до масштабу виміру 

ознак. 

Очевидною при аналізі загальних даних є доцільність застосування 

регресійної моделі, оскільки створення методики передбачає перевірку на 

структурну валідність за допомогою конфірматорного факторного аналізу. Однак 

використання нейронної мережі довело, що навіть в такому випадку існують 

більш складні нелінійні перетворення. Відображення лінійної системи (регресії) 

                                                
7
 Нейронні мережі – нелінійний статистичний метод, що моделює спосіб обробки мозком інформації, на основі 

теорії ймовірностей [Хайкин, 2006]. 



182 

 

має вигляд мережі з одним нейроном, однак в нашому дослідженні за 

емпіричними результатами була побудована модель з двома нейронами, що є 

ознакою нелінійних залежностей (додаток Е). Порівняння загальної структури 

ССБ отриманої за допомогою лінійного регресійного аналізу та нейронних мереж 

наведено в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Порівняння статистичних моделей аналізу загальної структури ССБ 
 

 Лінійна 

регресія 

Нейронна мережа Мережа Байєса 

 нейрон 1 нейрон 2 

β w 2,019 2,086 w  s 

Соціальна помітність 0,398 0,303 0,149 0,006 0,275 0,365 

Соціальна дистантність –0,294 0,195 –0,064 –0,089 0,364 0,608 

Емоційне прийняття 0,266 0,186 0,013 0,125 0,078 0,498 

Соціальне схвалення 0,236 0,178 0,021 0,099 0,141 0,139 

Соціальні переконання 0,173 0,137 0,092 0,004 0,141 0,861 

% пояснення 100% 99,7%  

 β<1,0 Σw=1,0  Σw=1,0  

 

Вище ми зазначали таку властивість гетерархічної системи як нелінійність. 

Нейронні мережі, на відміну від лінійної регресії, для якої характерні пропорційні 

співвідношення, використовують нелінійні залежності
8
. Найчастіше 

використовують гаусові функції у вигляді дзвона (як на рис. 2.2). Оскільки 

аналізується суб’єктивний аспект соціального функціонування, можемо 

припустити, що лінійні залежності (більше – менше, більше – більше, менше – 

менше) представлені при побудові когнітивної структури обмежено.  

Наприклад, очевидним є той факт, що не всі соціальні ситуації, пов’язані з 

взаємодією з іншими людьми та групами, будуть мати вплив на переживання 

ССБ. Деякі з них залишаються нейтральними або ігноруються, і навпаки окремі 

контакти і соціальні ситуації можуть мати велику суб’єктивну значущість і 

суттєво відбитися на відчутті соціального благополуччя (аналіз значущих систем 

стосунків наведений в п. 2.3). Вагові коефіцієнти відображають вплив кожного 

предиктора на відгук кожного нейрона, тому внесок предикторів ілюструє 

важливість конкретної змінної для точної роботи нейронної мережі (в нашому 

                                                
8 В нашому аналізі за функцію активації служив гіперболічний тангенс, оскільки діапазон його 

значень лежить в межах – 1…1, а в підрахунках була використана z-стандартизація. 
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випадку – прогнозування загального рівня ССБ). Нейронна структура ССБ 

наведена на рис. 2.8. Зміщення відображає різницю між бажаним сигналом 

(вхідними значеннями) і отриманим в результаті моделювання та є критерієм 

якості прогнозу. В нашій моделі значення похибки: –0,082 (дуже незначне), що 

свідчить про високу прогностичну точність моделі. 

 

Рис. 2.8. Структура нейронної мережі ССБ (загальна вибірка) 

 

Фактично виявлено два приблизно рівнозначні способи набуття ССБ 

(виходячи з вагових коефіцієнтів нейронів – 2,019 та 2,086), які можуть 

комбінуватися в переживаннях однієї людини. В першому випадку найбільш 

значущими параметрами виступають соціальна помітність, соціальні переконання 

та знижена соціальна дистантність (прийняття і схвалення відіграють менш 

значущу роль) – «Я і громада». На нашу думку, йдеться про позитивну взаємодію 

в колі інструментального спілкування (колеги, товариші, знайомі, малознайомі 

люди, в контакті з якими суб’єкт відіграє конвенційні ролі). Тоді як в другому 

випадку провідними компонентами переживання ССБ є емоційне прийняття, 

соціальне схвалення і, знову ж таки, знижена дистантність – «Я і близькі люди». 

ССБ в цьому контексті забезпечується прийняттям (підтримкою, повагою, 
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схваленням) в колі турботи (сім’ї, родичів, друзів). Отже, очевидно, що ССБ 

передбачає два виміри, які можуть мати суб’єктивно відмінну цінність навіть для 

одного індивіда як в ході життя в цілому, так і в процесі конкретної ситуації 

соціальної взаємодії. 

Оскільки спираючись на системний підхід, ми виходимо з того, що ці виміри 

не ізольовані, а можуть обумовлювати один одного, для більш глибокого аналізу 

була використана мережа Байєса (метод Tree Augmented Naive Bayes), яка 

базується на припущенні, що змінні як можуть мати вірогідні залежності, так і 

подібні залежності можуть бути відсутні. На графіку відображаються причинно-

наслідкові зв’язки і сила цих залежностей. В ході аналізу була виявлена 

неочевидна закономірність, що дозволяє пояснити результати конфірматорного 

факторного аналізу (рис. 2.3). Емоційне прийняття важливе не стільки само по 

собі як віддиференційована оцінка якості стосунків (відносно низький ваговий 

коефіцієнт – 0,078), а в якості причини, своєрідного фонового переживання, що 

обумовлює оцінку рівня задоволення інших соціальних потреб (додаток Е, 

рис. 2.9). 

Таким чином, з точки зору статистичної значущості провідну роль в лінійній 

моделі відіграє соціальна помітність (0,398), а в нелінійній – соціальна помітність 

(0,149) і емоційне прийняття (0,125), тоді як з точки зору структурної значущості 

головним є соціальне схвалення (0,8) й емоційне прийняття (0,5), яке обумовлює 

оцінки всіх інших вимірів ССБ. Отже було виявлено неочевидну закономірність: 

емоційне прийняття є психологічним фільтром, через який оцінюється рівень 

задоволеності всіх інших соціальних потреб, провідними з яких є соціальна 

помітність і соціальне схвалення. Таким чином, залежно від типу аналізу 

(лінійного чи нелінійного) провідними можуть виступати всі (за виключенням 

соціальних переконань) складові ССБ, що доводить його гетерархічність. 

Для перевірки припущення про якісні відмінності структурної організації 

рівнів ССБ загальна вибірка за методом контрастних груп була розподілена на 

п’ять кількісно вирівняних груп респондентів – «низький», «нижче від 

середнього», «середній», «вище від середнього» та «високий» рівні ССБ. 
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Рис. 2.9. Відображення структурних компонентів ССБ в мережі Байєса 
 

Кореляційні матриці і нейронні мережі, отримані в кожній групі, 

порівнювалися між собою (додаток Ж). Індекси внесків окремих компонентів в 

загальний показник ССБ розраховувалися за допомогою регресійного аналізу 

(лінійна структура) та нейронних мереж (нелінійна структура). 

Наше теоретичне припущення полягало в тому, що ССБ є нелінійною, 

багатовимірною, а не унітарною структурою. Необхідно розрізняти вираженість 

ССБ (кількісний показник його складових) і його структуру (організацію його 

складових). При чому потрібно враховувати індивідуальну динаміку цієї 

структури, оскільки вона залежна не тільки від рівня задоволення соціальних 

потреб, але й від об’єктивних факторів життя людини (наприклад, вплив віку, 

статі, шлюбного статусу, міста проживання, кризового чи стабільного розвитку 

суспільства тощо). Тобто загальний показник ССБ – це не просто адитивна 

сукупність, а системний комплекс, що складається з певної множинності 

різноякісних об’єктів-систем, що певним чином взаємодіють між собою. Для 

підтвердження цього припущення важливо, щоб саме структура внутрішніх 

взаємозв’язків ССБ відігравала провідну роль при детермінації задоволення 

соціальним функціонуванням. 
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Були отримані наступні результати (табл. 2.10). Відповідність між рівнем 

окремих шкал (вимірів) та загальним показником ССБ є відносною. Так, група з 

рівнем «вище від середнього» за соціальною дистантністю зближається з 

«середньою» групою, за соціальними переконаннями – з групою «нижче від 

середнього», а за емоційним прийняттям в ближньому колі – з групою з високим 

рівнем ССБ. Група з середнім рівнем ССБ має високий ступінь позитивності 

уявлень про людей: вищий, ніж в групі з рівнем вище і нижче від середнього. 

 

Таблиця 2.10 

Вираженість компонентів ССБ залежно від його рівня (N=436, стени)* 
 

 Рівень ССБ середні значення його складових 

Високий 

N=90 

Вище від 

середнього 

N=86 

Середній 

N=88 

Нижче від 

середнього 

N=87 

Низький 

N=85 

Соціальна помітність 8,47 7,06 5,72 5,06 3,49 

Соціальна дистантність 3,94 5,33 5,68 6,60 7,46 

Емоційне прийняття 7,35 6,87 5,88 4,79 3,45 

Соціальне схвалення 8,30 6,95 5,79 4,94 3,09 

Соціальні переконання 7,95 6,91 7,31 6,74 5,97 

Загальний показник ССБ 8,74 7,20 5,90 4,72 3,06 

* курсивом виділено показники, між якими нема статистичних відмінностей 

 

У осіб з найвищим рівнем ССБ діапазон оцінок припадає на високі значення, 

за виключенням емоційного прийняття («середні – високі») та психологічної 

дистантності («низькі – середні»). Неблагополучна група, знаходячись в діапазоні 

низьких значень, має порівняно вищі показники за позитивністю соціальних 

переконань і соціальною помітністю («середні»), і відповідно «високі» за 

дистантністю. Респонденти з середнім рівнем ССБ продемонстрували «середній» 

діапазон значень за виключенням психологічної дистантності та позитивних 

соціальних переконань («середні – високі»). Таким чином, відповідність 

вираженості афективних і когнітивних компонентів загальному рівню ССБ не є 

абсолютною. 

Другою, на наш погляд більш вираженою, закономірністю є відсутність 

статистично значущих кореляцій рівня окремих компонентів і загального 

показника ССБ на різних його рівнях. Повна лінійна взаємозалежність всіх шкал 
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із загальним індексом спостерігається на високому та низькому рівнях ССБ. На 

інших рівнях виявлені окремі кореляції (див. табл. 2.11). Так, в групі «нижче від 

середнього» виявлено три з п’яти можливих кореляцій, в групі «вище від 

середнього» – дві, а в «середній» групі – одна. Можемо зробити загальний 

висновок про те, що загальний рівень ССБ не можна представити як просту 

рівнозначну (одномірну) сукупність внесків окремих компонентів, 

спостерігається рекомбінація рекурсивних взаємозв’язків на різних рівнях ССБ. 

Для перевірки цього припущення було здійснено два аналізи: лінійний 

(кореляційний та регресійний аналіз) та нелінійний (побудова нейронної мережі). 

В ході покрокового регресійного аналізу даних кожної групи були виявлені 

відмінні внески складових ССБ в його загальну структуру. Так, в групі з 

найвищим рівнем ССБ (пояснено всі 100% загальної дисперсії) була отримана 

така ієрархія: соціальна помітність (β=0,604), низька соціальна дистантність (β=–

0,404), соціальні переконання (β=0,394), емоційне прийняття (β=0,367), соціальне 

схвалення (β=0,299). 

 

Таблиця 2.11 

Взаємозалежність компонентів із загальним показником ССБ на різних його 

рівнях (лінійна модель) 
 

 Рівень ССБ 

Високий 

N=90 

Вище від 

середнього 

N=86 

Середній 

N=88 

Нижче від 

середнього 

N=87 

Низький 

N=85 

Соціальна помітність 0,684** 0,377** 0,140 –0,106 0,469** 

Соціальна дистантність –0,338** –0,094 –0,100 –0,395** –0,509** 

Емоційне прийняття 0,414** 0,149 0,050 0,276* 0,656** 

Соціальне схвалення 0,611** 0,272* 0,378** 0,282* 0,659** 

Соціальні переконання 0,293** –0,037 0,152 0,129 0,315** 

* р≤0,05  ** р≤0,01 

 

Тоді як в групі з найнижчим рівнем ССБ (умовно неблагополучні) 

побудувалась інша ієрархія: емоційне прийняття (β=0,477), соціальна помітність 

(β=0,463), низька соціальна дистантність (β=–0,397), соціальне схвалення 

(β=0,298), соціальні переконання (β=0,288). В трьох інших групах були виявлені 

нелінійні зв’язки між компонентами ССБ і його загальним показником. Можемо 
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підсумувати: в усіх групах існує різна система значущих зв’язків між 

компонентами – досягнення ССБ забезпечується різними структурами 

детермінації. Таким чином, ССБ має неоднорідну за змістом і побудовою 

структуру, нелінійність її організації. Зміна рівня ССБ супроводжується 

перебудовою структури її компонентів та зв’язків між ними. 

Для ілюстрації останнього положення та виходячи із нелінійності структури 

ССБ була здійснена побудова нейронної мережі щодо значущості кожного з 

компонентів для переживання ССБ на різних його рівнях (додаток Е, табл. 2.12). 

Було виокремлено 5 нейронів, що пояснювали 99,5% даних. Ця структура 

відображає більш складну взаємозалежність компонентів ССБ для визначення 

загального його рівня. Так, для групи неблагополучних найбільшу питому вагу 

мав третій нейрон (s=5,028), ключовим компонентом якого була соціальна 

дистанція (s=1,123) при найнижчому значенні з усіх груп соціального схвалення 

(s=0,213). Тоді як для групи найбільш благополучних значущим був другий 

нейрон (s=–5,363), в якому незважаючи на явне домінування соціальної 

помітності (s=–2,246), приблизно на одному рівні (крім соціального схвалення) 

відігравали всі інші компоненти.  

Таблиця 2.12 

Взаємозалежність компонентів із загальним показником ССБ на різних 

його рівнях (нелінійна модель) 
 

 Вага Нейрон 1 Нейрон 2 Нейрон 3 Нейрон 4 Нейрон 5 

Соціальна помітність 0,272 –2,320 -–2,246 –0,923 –2,158 –2,723 

Соціальна 

дистантність 

0,204 1,671 1,449 1,123 1,876 1,922 

Емоційне прийняття 0,185 –1,480 –1,301 –0,682 –1,721 –1,711 

Соціальне схвалення 0,190 –1,441 –1,005 –0,213 –1,581 –1,619 

Соціальні 

переконання 

0,149 –0,898 –0,883 –0,538 –1,179 –1,121 

 Зміще-

ння 

1,020 4,864 –4,293 –4,016 1,49 

Низький –0,865 1,990 1,470 5,028 2,433 1,189 

Нижче від середнього –0,492 2,182 0,640 –2,923 3,948 1,257 

Середній 0,751 1,368 0,063 –1,167 –4,438 3,731 

Вище від середнього 1,079 –3,988 3,708 0,511 –1,453 –1,983 

Високий –0,177 –2,241 –5,363 –0,141 –1,403 –3,050 
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Відзначимо специфіку середньої та нижче за середній рівень ССБ груп 

(рис. 2.10). Для першої найбільш значущі дані четвертого (s=–4,948) і п’ятого 

нейрону (s=3,731), а для другої – четвертого (s=3,948). Крім найбільшої ваги серед 

всіх інших груп соціальної помітності (s=2,723 та –2,518 відповідно) привертає 

увагу рівномірний розподіл інших характеристик ССБ: дистанція (1,922 та 1,876), 

прийняття (–1,711 та –1,721), схвалення (–1,619 та –1,581), переконання (–1,121 та 

–1,179).  

 

 

Рис. 2.10. Значущість окремих компонентів в загальній структурі ССБ для 

груп з різним його рівнем (нейронна мережа) 

 

Таким чином, неможливо виділити провідну соціальну потребу, групи з 

нижче за середнім та середнім рівнем для переживання ССБ намагаються знайти 

те соціальне середовище, де будуть задоволені всі соціальні потреби водночас. З 

іншого боку, можемо висловити припущення, що саме таке прагнення і може 

знижувати переживання ССБ. Вище ми зазначали, що особі надзвичайно складно 

знайти ті системи соціальних відносин, які б повністю задовольняли її потреби. 
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Соціально-адаптована особа, як правило, має розгалужений і часто 

диференційований для певних систем стосунків соціально-психологічний простір. 

Власне цей факт і привів до вивчення нового феномену – соціального капіталу. 

В ході вивчення організаційної структури ССБ були виявлені такі 

закономірності. Зокрема, прогностична точність визначення рівня ССБ для кожної 

із груп детермінується різними параметрами. Ступінь внеску кожного компоненту 

в загальний показник ССБ істотно відрізняється в кожній групі. Отже, 

переживання соціального благополуччя пов’язано з актуалізацією різних 

соціальних потреб. Суттєвим фактом є відмінна організація компонентів за 

ступенем їх впливу на рівень ССБ (див. рис. 2.11). 

 

 
 

Рис. 2.11. Парціальний внесок окремих компонентів в загальний індекс ССБ 

залежно від його рівня (у %) 

 

Так, провідну роль (найбільший внесок в загальну дисперсію) в групі з 

найвищим рівнем ССБ має соціальна помітність (публічність). Отже, для цих 

респондентів важливо задовольняти прагнення бути в центрі соціальної уваги, 

здійснювати вплив на інших людей в процесі досягнення своїх цілей. Вони 

орієнтовані на соціальні стандарти успіху та акцентують важливість діяльності та 

власної особистості в цілому. Відзначимо, що в структурі переживання ССБ 



191 

 

соціальне схвалення має найменший внесок в загальний індекс серед всіх 

представлених груп. 

В групах з найнижчим та вище від середнього рівнем ССБ провідне значення 

має соціальне схвалення, ключовими аспектами якого є повага з боку оточуючих, 

визнання цінності для конкретної групи та пряме схвалення дій. Відзначимо, що в 

групі з рівнем ССБ «вище від середнього» автономний вплив всіх інших 

компонентів благополуччя знаходиться приблизно на однаковому рівні й істотно 

не виражений. На середньому та нижче від середнього рівнях ССБ максимальну 

значущість для ССБ мають гарні стосунки з близькими (прийняття в родині). 

Оскільки задоволеність стосунками з різними соціальними об’єктами в цих 

групах доволі низька, можемо припустити, що респонденти цих груп 

переживають фрустрованість з приводу емоційного прийняття в «колі турботи». 

Вони мають актуалізовану незадоволену потребу у підтримці та визнанні з боку 

близьких людей. Внески інших параметрів ССБ для цих груп істотно менші та 

находяться на приблизно однаковому рівні. Відзначимо, що для групи з 

«середнім» рівнем соціальна дистантність в переживанні соціального 

благополуччя має найменшу значущість (серед усіх груп). Для переживання ССБ 

в групі з його низьким рівнем позитивні соціальні переконання не відіграють 

суттєвої ролі. 

Виявлені значущі відмінності в структурі ССБ в групах респондентів, яким 

притаманний різний його рівень. Кількість лінійних взаємозв’язків між 

складовими ССБ зростає в групах з його межовою вираженістю: високою і 

низькою. Для групи з найвищим рівнем ССБ характерні більші за модулем β-

кофіцієнти, що свідчить про вищу міру «унікальності» кожної змінної. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що в цій групі структура ССБ має найбільш 

диференційований характер. Досить високий рівень диференціації 

прослідковується і в групі з найнижчим рівнем ССБ. Ймовірно, що для групи 

нижче від середнього характерне прагнення до зміни такої ситуації, а відповідно 

до пошуку (усвідомлення) причин такого стану та засобів його змін. 
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При врахуванні нелінійності та взаємобумовленості зв’язків між 

параметрами ССБ були отримані аналогічні результати (рис. 2.12): для високого 

та низького рівня ССБ характерний більш диференційований внесок окремих 

шкал ССБ для його переживання. Провідною залишається соціальна помітність 

для високого рівня ССБ, однак для низького – на перше місце виходить соціальна 

дистантність. Очевидно, що для крайніх позицій характерно чітке виокремлення 

провідних критеріїв переживання благополуччя. Респонденти цих груп мають 

узагальнене (інтегроване) переживання соціального благополуччя, однак з чіткою 

внутрішньою структурою. В цих групах структура ССБ найбільш «досконала»: 

має високий рівень інтегрованості структури і водночас високий рівень 

диференційованості її компонентів. 

 

 
Рис. 2.12. Інтегрований внесок окремих компонентів в загальний індекс ССБ 

залежно від його рівня (у %) 

 

Можемо припустити в цих групах наявність більш високого рівня 

усвідомленості необхідних умов для досягнення бажаного рівня соціального 

комфорту. В групах вище та нижче від середнього нейронна структура досить 
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схожа: провідною є соціальна помітність, а диференціація параметрів ССБ і 

інтегрованість його структури має середній рівень. В «середній» групі 

спостерігається низька диференціація параметрів ССБ, що в сполученні з низькою 

їх зв’язністю свідчить про низьку структурну чіткість ССБ, його аморфність. 

Таким чином, найбільші функціональні можливості опитувальника ССБ саме в 

групах з межовими рівнями індивідуального благополуччя в соціальній сфері. 

В ході нелінійного аналізу були створені нейронні моделі для кожного рівня 

ССБ, які мали різну кількість нейронів та рівень прогностичної точності. 

Нейронні мережі дозволяють врахувати сукупний вплив декількох змінних на 

кінцевий результат при нелінійних зв’язках даних. Порівняльні дані груп з різним 

рівнем ССБ наводяться в табл. 2.13 (схеми нейронних мереж наведені в 

додатку Ж). 

Була виявлена різна кількість нейронів, тобто структура ССБ на різних рівнях 

має відмінну складність. Чим більша кількість нейронів, тим складніша нелінійна 

залежність між змінними відображується. Отже, внутрішня структура ССБ на 

вищому за середній, середньому та низькому рівнях має більшу неузгодженість. 

Нам вважається, що це можна пояснити нестабільністю структури, нечіткістю 

усвідомлення когнітивних складових соціального благополуччя і динамічністю 

афективних. В свою чергу, дане явище може призвести як до нестійкості 

переживання благополуччя (в часі й системах відносин), так і досягнення його за 

допомогою задоволення різних соціальних потреб (варіативності поведінки й 

афекту). 

Крім того, низька організованість структури ССБ може відображати низький 

вплив соціального благополуччя на регуляцію життєдіяльності індивіда. 

Непрямим доказом цього є відсутність детермінації суб'єктивного благополуччя 

оцінкою соціального функціонування в групі з середнім рівнем ССБ. Соціальна 

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

відповідає очікуванням суб’єкта, така оцінка провокує соціальну рефлексію. 

Індивід аналізує власні життєві прагнення, соціальну поведінку і шукає засоби 
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задоволення соціальних потреб. Тому в групі «неблагополучних», порівняно з 

середнім рівнем, когнітивна структура ССБ більш диференційована. 

 

Таблиця 2.13 

Особливості нейронних мереж (нелінійних структур) на різних рівнях ССБ 
 

 Рівень ССБ 

Високий 

N=90 

Вище від 

середнього 

N=86 

Середній 

N=88 

Нижче від 

середнього 

N=87 

Низький 

N=85 

% пояснення 97,5 99,6 99,6 99,9 97,6 

 Значущість предиктора 

Соціальна помітність 0,312 0,238 0,208 0,245 0,222 

Соціальна дистантність 0,156 0,213 0,211 0,220 0,241 

Емоційне прийняття 0,144 0,202 0,195 0,187 0,211 

Соціальне схвалення 0,233 0,175 0,192 0,159 0,199 

Соціальні переконання 0,155 0,172 0,195 0,189 0,127 

 Нейрон 1 

Вага нейрона (w) 1,663 1,656 0,765 –1,869 1,050 

Соціальна помітність 0,243 1,014 1,091 –0,745 0,430 

Соціальна дистантність 0,189 –0,903 –1,078 0,691 –0,057 

Емоційне прийняття 0,141 0,548 0,904 –0,541 0,399 

Соціальне схвалення 0,250 0,495 0,611 –0,285 0,131 

Соціальні переконання 0,159 0,562 0,907 –0,444 0,088 

 Нейрон 2 

Вага нейрона (w) 1,681 0,167 1,321 –0,478 0,539 

Соціальна помітність 0,143 1,914 0,884 –1,035 0,285 

Соціальна дистантність –0,409 –2,173 –1,018 1,061 –0,237 

Емоційне прийняття 0,057 1,101 0,607 –0,807 0,254 

Соціальне схвалення –0,009 0,654 0,593 –0,486 0,064 

Соціальні переконання 0,039 0,963 0,553 1,061 –0,256 

 Нейрон 3 

Вага нейрона (w) – 0,091 0,007 – –0,623 

Соціальна помітність – –0,055 –0,460 – 0,012 

Соціальна дистантність – 0,893 0,461 – 0,324 

Емоційне прийняття – 0,183 0,017 – –0,069 

Соціальне схвалення – –0,123 –0,328 – –0,256 

Соціальні переконання – 0,255 –0,896 – –0,256 

Загальне зміщення –0,274 0,121 –0,071 0,144 –0,855 

 

Якщо ми проаналізуємо нейронну структуру ССБ, то можемо дійти таких 

висновків. У осіб з високим рівнем благополуччя, з одного боку, важливу роль 

відіграє публічність, з другого – відсутність відчуття соціального відмежування. 

Схожу картину спостерігаємо у респондентів з рівнем ССБ вище від середнього, 

однак зазначимо, що підтримування комфортної соціальної дистанції для них має 
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більшу значущість (з різними показниками вона входить в усі три нейрони). 

«Середня» група за образом благополуччя дуже схожа на вищу від середнього, за 

виключенням гальмуючого впливу соціальних переконань. Можемо припустити, 

що зміст останніх ймовірно виступає фактором зниження загального переживання 

ССБ. Зауважимо, що показники соціальної дистантності, яка в даному 

опитувальнику є відображенням міри соціальної зв’язності, мають в різних 

нейронах як позитивне, так і негативне значення. Такий факт, на нашу думку, 

підтверджують балансну природу цього параметру: високі показники за цією 

шкалою відображують переживання соціальної відмежованості, тоді як низькі – 

можуть виступати свідченням високої соціальної залежності. Відповідно, кожен 

індивід має віднайти ту міру соціальної зв’язності, яка забезпечує переживання 

ним соціального комфорту. 

На низьких рівнях ССБ отримані від’ємні показники вагових коефіцієнтів 

нейронів. Дане явище свідчить про гальмуючий вплив нейронів. Тобто можемо 

зробити висновок про дефіцитарну орієнтацію соціальних потреб у осіб з низьким 

рівнем ССБ: особливо соціальної помітності та дистантності. Тобто вони 

відчувають себе нереалізованими в публічному плані та відмежованими від 

соціальних відносин. На жаль, зв'язок явищ (чи дефіцитарна орієнтація 

соціальних потреб призводить до зниження ССБ, чи некомфортна соціальна 

ситуація формує дефіцитарну орієнтацію) залишається неясним і потребує 

емпіричної перевірки. 

Таким чином, не було виявлено систематичного пріоритету жодного 

компоненту ССБ в ієрархії їх впливу на загальний його показник. В ході нашого 

дослідження ми не змогли знайти «найбільш важливий» компонент (соціальну 

потребу), що є ключовим вузлом в переживанні ССБ. Отже, на основі виявлених 

закономірностей можемо зробити висновок, що ССБ – інтегральне утворення, 

якому притаманна динамічна змінність, що виникає у результаті комплексу 

різнорідних характеристик соціально-психологічного стану особистості, однак яке 

утворює стійке психологічне переживання. 
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Варіативність соціального благополуччя зумовлена відмінними соціальними 

потребами для осіб з різним його рівнем. Тому в психологічній структурі ССБ 

неможливо побудувати вертикальну ієрархію, більш правомірним буде принцип 

системної множинності її організації. Можемо зробити висновок, що загальний 

рівень ССБ і ступінь його структурної організації мають U-подібний вигляд. 

Найвищий рівень лінійної організації структури ССБ спостерігається на низькому 

та високому рівнях переживання соціального благополуччя. На низькому рівні 

ССБ (незадоволення соціальних потреб і низький рівень задоволеності 

соціальними відносинами) соціальне благополуччя є істотним фактором 

переживання загального суб'єктивного благополуччя особистості. ССБ зумовлює 

20,5% загальної дисперсії загального рівня суб'єктивного благополуччя (β=0,453) 

в групі з низьким рівнем та 20,1% (β=0,145) – в групі з рівнем «нижче від 

середнього». Очевидно, що особа активно обдумує засоби зміни незадовільного 

становища і його причини, відповідно переживання ССБ актуалізує потребу в 

соціальному схваленні (конкретних дій та особистості в цілому). 

У осіб з найвищим рівнем соціального благополуччя воно зумовлює 7,2% 

загальної дисперсії рівня загального суб'єктивного благополуччя (β=0,269). Таким 

чином, можемо зробити висновок, що для «благополучних» задоволеність 

соціальними взаєминами впливає на загальну задоволеність життям, однак не 

суттєво. Соціальна ситуація сприймається як «нормальний» стан, що мало 

рефлексується. Ключовим компонентом ССБ є соціальна помітність, яка 

пов’язується не із сімейними взаєминами, а із загальними соціальними 

стандартами успіху й досягнень. 

На першому етапі дослідження ми намагалися з’ясувати роль психологічної 

дистанції і задоволеності стосунками з різними соціальними об’єктами у 

переживанні ССБ. Вище ми зазначали, що загальне ССБ має свої виміри залежно 

від різних критеріїв. Якщо брати «товсті» та «тонкі» соціальні зв’язки, нам 

здається доцільним виокремити соціально-психологічне благополуччя (стосунки з 

ближнім колом, з яким людина спілкується щоденно, а також членство в 

стабільних групах – безпосередній соціально-психологічний простір), соціальне 
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благополуччя (разові контакти з малознайомими людьми, взаємодія з 

представниками соціальних інститутів), соцієтальне благополуччя (уявлення про 

власне становище і перспективи розвитку в державі та суспільстві в цілому). В 

свідомості людей ці виміри досить чітко відмежовуються. Хоча віднесення тих 

або інших контактів до першого чи другого виміру може варіюватися. Наприклад, 

взаємини в робочому колективі можуть стосуватися як першого, так і другого 

виміру, залежно від часу перебування в колективі та його значення для конкретної 

особи. 

На думку Я. І. Паволоцької, відсутність реальної можливості впливати на 

соціальні процеси зміщує самореалізацію в бік близького кола спілкування, а 

«суспільні процеси розглядаються як окремі, віддалені і незрозумілі, при 

збереженні загального негативного емоційного фону» [Паволоцкая, 2014, с. 127]. 

Для того, щоб підтвердити дану закономірність, ми запропонували 

респондентам розділити за рівнем дистантності на «близькі» та «далекі» взаємодії 

з різними соціальними агентами. Середні показники такої дистанції наведені в 

таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

Соціальна дистанція для груп контакту 

(1 – найближчі, 5 – найбільш далекі) (М) 
 

1 Діти 1,09±0,304 8 Колеги 3,16±0,634 

2 Батьки 1,23±0,565 9 Сусіди 3,64±0,823 

3 Кохана людина 1,41±0,595 10 Єдиновірці 3,73±0,971 

4 Брати, сестри 1,59±0,706 11 Представники суспільства в цілому 4,26±0,807 

5 Друзі 2,23±0,656 12 Учасники соціальних мереж 4,27±0,760 

6 Інші родичі 2,54±0,777 13 Незнайомі люди 4,51±0,677 

7 Група дозвілля 3,03±0,810    

 

В цілому, даний розподіл відповідає отриманому в російській культурі 

[Журавлев, Купрейченко, 2012], однак необхідно відзначити кілька специфічних 

рис. По-перше, для української культури дуже велику роль в житті людини (як 

молодої, так і зрілої) відіграють батьки, що свідчить про високий рівень 

колективізму. Хоча наше дослідження проводилося серед дорослих людей 

(середній вік – 33,91), однак стосунки з батьками мали меншу дистанцію, ніж 

стосунки з шлюбним партнером. По-друге, відзначимо досить низьку роль в житті 
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респондентів релігійних відносин. По-третє, чітко проявляється диференціація 

між узагальненою позицією представника суспільства в цілому та незнайомою 

людиною. Явно прослідковується розподіл на «свій» (представник «мого» 

суспільства) та «чужий» (незнайома «небезпечна» людина). 

Для з’ясування ролі взаємин з різними соціальними акторами був здійснений 

покроковий регресійний аналіз, де залежною змінною був загальний індекс ССБ, а 

незалежними – рівень психологічної близькості із членами групи контакту (було 

пояснено 12,7% загальної дисперсії). Найбільш важливу роль в переживанні 

соціального благополуччя відіграє психологічна дистанція у взаєминах із друзями 

(R
2
=0,056 β=0,154), на другому місці – родичі (R

2
=0,033 β=0,157), далі за 

значущістю внеску психологічної дистанції – кохана людина (R
2
=0,021 β=0,149), і 

на останньому місці – представники інтернет-мереж (R
2
=0,017 β=0,130). 

Зауважимо, що діти завжди (за дуже незначним виключенням) включалися в 

перше коло (відповідно, дисперсія змінної була дуже низька і не включена до 

аналізу). Дистанція в стосунках із представниками суспільства в цілому, групи 

дозвілля, колегами, сусідами, єдиновірцями не є значущим фактором для 

переживання соціального благополуччя. 

Виявилося, що за структурою соціально-психологічного простору наша 

вибірка була неоднорідною. За допомогою факторного аналізу було виокремлено 

три групи за його особливостями. Перша група (239 осіб – 59,6%) – 

близькодистантна, в коло турботи включає виключно свою сім’ю. Наші 

результати підтвердили «психологічний ізоляціонізм» (концентрація інтересів 

виключно на ближньому колі), що приписується українцям. Відзначимо, що 

чоловіків (64,2%) в цій групі більше, ніж жінок (56,8%). Друга група (50 осіб, 

12,5%) більший акцент робить не на сім’ю, а на друзів та групу дозвілля. Однак 

порівняно з першою групою таких відносно небагато. Жінок (14,8%) в цій групі 

істотно більше, ніж чоловіків (8,6%). Третю групу (112 осіб, 27,9%) складають ті, 

хто включає в свій соціально-психологічний простір не тільки колег, але й 

малознайомих та незнайомих людей. Чоловіків (27,2%) і жінок (28,4%) тут 

приблизно порівну. 
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Соціально-психологічний простір утворений організаційною структурою 

соціальних зв’язків, однак очевидно, що для досягнення благополуччя більш 

важливим є їх емоційне забарвлення. В лінійній системі найбільш значущою для 

переживання соціального благополуччя була емоційна оцінка стосунків з 

батьками (R
2
=0,150 β=0,244), на другому місці виявився афект, пов'язаний із 

взаєминами із друзями (R
2
=0,056 β=0,189), далі – оцінка стосунків із шлюбним 

партнером (R
2
=0,031 β=0,173), на останньому місці – задоволеність стосунками із 

родичами (R
2
=0,013 β=0,128). Показники загальної соціальної оцінки (статус, 

задоволеність соціальною ситуацією) були виключені із аналізу як незначущі. 

Однак очевидно, що задоволеність стосунками утворює складну взаємозумовлену 

систему, тому для з’ясування ролі афекту, пов’язаного із членами безпосередньої 

соціальної мережі, була використана мережа Байєса, де вихідною змінною був 

загальний індекс ССБ, а вхідними – рівень задоволеності стосунками із членами 

групи контакту (додаток З). 

Були виділені найбільш значущі для переживання ССБ взаємини (рис. 2.13): 

однакові за навантаженням стосунки з шлюбним партнером, з родичами, з 

колегами (внесок предиктора – всі по 0,145), задоволеність становищем в державі 

(0,145) та оцінкою власної соціальної ситуації в цілому (0,145). Меншу роль 

відіграли взаємини з друзями (0,139) та знайомими (0,095). Оскільки мережа 

Байєса з певними обмеженнями дозволяє визначати причинно-наслідкові зв’язки, 

потрібно підкреслити специфічну роль стосунків з батьками, емоційне 

забарвлення яких є своєрідним фільтром для визначення характеру відносин з 

усіма іншими соціальними акторами. Зауважимо, що в лінійній системі 

значущість взаємин з батьками була найвищою. Виявлена тенденція узгоджується 

з даними українських дослідників щодо впливу сприймання стосунків з батьками 

на психологічне благополуччя навіть у осіб похилого віку [Горбаль, 2016]. 

Відзначимо, що оцінка окремих систем взаємин сильніше впливає на оцінку 

інших стосунків, здійснює своєрідну асоціативну інервацію. Так, найбільш тісно 

переплетені в контексті переживання ССБ оцінки задоволеності стосунками з 

колегами (0,941) і друзями (0,794). Дещо менше перегукуються оцінки взаємин з 
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шлюбним партнером (0,504) і батьками (0,505). Як відносно окреме явище 

оцінюються стосунки із знайомими (0,059). Отже, можемо зробити висновок про 

рекурсивність зв’язків в системі оцінних феноменів: оцінки систем взаємин 

взаємообумовлюють один одного і таким чином забезпечують, з одного боку, 

динамічність переживання соціального благополуччя, з другого – відносну 

стабільність точки відліку якості стосунків і соціального життя. 

 

Рис. 2.13. Мережа взаємовпливів оцінки задоволеності стосунками (загальна 

вибірка) 

 

Ще одна закономірність полягає в тому, що незважаючи на поширення саме 

нуклеарної сім’ї, позитивна система зв’язків з батьками залишається основою для 

переживання ССБ. При чому це стосується як чоловіків, так і жінок (рис. 2.14). 

Зауважимо, що передбачувано оцінка якості взаємин у жінок в більшій мірі 

зумовлює переживання ССБ (30,3%), ніж у чоловіків (17,1%) (додаток З). Також 

відзначимо відносно невеликий вплив на переживання ССБ оцінок більш 

широких соціальних систем, зокрема держави (значущість предиктора 

0,055…0,096). Ще однією статевою відмінністю є більш інтегрована система 

сприймання соціальних відносин у жінок, порівняно з чоловіками. Так, у жінок 

система задоволеності взаємин була утворена 6 нейронами, провідні ролі в яких 
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відігравали: в першому нероні (w=0,134) – стосунки з сусідами (0,447), родичами 

(0,372) та батьками (0,266); другому нейроні (w=0,414) – оцінка становища в 

державі (–0,321) і стосунки з друзями (додаток К). 

 

Чоловіки      Жінки 

Рис. 2.14. Порівняння особливостей вливу оцінки стосунків у чоловіків і жінок 

 

Третій нейрон (w=0,021) утворений негативними оцінками, тобто 

перераховуються стосунки, проблеми в яких найбільше впливають на 

переживання ССБ: з батьками (–0,551), з шлюбним партнером (–0,446). Такж в 

цей нейрон включена негативна оцінка становища в державі (–0,465) і позитивна 

стосунків з сусідами (0,502). Четвертий та шостий нейрони відображають 

загальну оцінку соціальної ситуації, однак за різними критеріями. Так, четвертий 

нейрон (w=0,265) крім сприймання соціальної ситуації (0,412) утворений такими 

взаєминами: з сусідами (0,453), батьками (0,338), знайомими (0,336), тобто 

орієнтація іде на проживання на одній території. Шостий нейрон (w=0,127, 

соціальна ситуація – 0,440) також включає колег (–0,372), знайомих (0,357), 

родичів (–0,293). Таким чином, співробітники та родичі сприяють переживанню 

ССБ, коли не провокують негативну взаємодію. Важливо відзначити, що 

задоволеність стосунками із шлюбним партнером порівняно менше обумовлює 

ССБ і знову ж таки в негативному ключі (3-й нейрон: –0,446, 5-й: –0,449). П’ятий 

нейрон (w=–0,370) перераховує ті соціальні актори, незадовільні стосунки з якими 

найбільше провокують зниження соціального благополуччя: шлюбний партнер (–
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0,449), знайомі (–0,284), колеги (–0,280) та батьки (–0,279). Оцінка взаємин з 

друзями у жінок становить відносно автономний вимір, тоді як всі інші 

утворюють взаємозумовлену рекурентну систему: стосунки з батьками включені в 

1-й, 3-й, 4-й та 5-й нейрони, з сусідами – в 1-й, 3-й та 4-й, знайомі – в 3-й, 4-й, 5-й 

та 6-й нейрони. Оцінка ситуації в держави увійшла в 2-й, 3-й і 4-й нейрони, в усі – 

з від’ємними показниками, що свідчить про гальмуючий вплив цього параметру 

на переживання соціального благополуччя. Провідними агентами соціальних 

відносин для жінок є друзі (w=0,177), батьки (w=0,153) та шлюбний партнер 

(w=0,144), тобто коло турботи. Їх вплив на ССБ досить високий. 

У чоловіків, по-перше, задоволеність стосунками менше зумовлює 

переживання ССБ (17,1% точності прогнозу), і по-друге, системи відносин 

внутрішньо простіші і більш диференційовані, тобто оцінки одних стосунків не 

переносяться на інші. Так, перший нейрон (w=–0,079) відображає гальмуючий 

вплив на переживання ССБ проблемних стосунків з колегами (–0,435), батьками 

(–0,363), знайомими (–0,354), і взагалі актуальних взаємин з родичами (0,36). 

Другий нейрон (w=0,268) утворений критеріями оцінки власної соціальної 

ситуації (0,325), такими як якість стосунків з колегами (–0,396) та становище в 

державі (0,35). Отже, чоловіки розглядають соціальну ситуацію як відображення 

на індивідуальному рівні характеристик більш широкої соціальної системи 

(держави). Третій нейрон з найбільшою вагою (w=0,492) для переживання ССБ 

містить оцінку якості стосунків з батьками (0,483) та шлюбним партнером (0,291). 

Провідними агентами соціальних відносин для чоловіків є батьки (w=0,259), 

сусіди (w=0,200) та знайомі (w=0,149) – ті, спостерігачі, перед якими в найбільшій 

мірі потрібно зберігати публічне лице. Таким чином, можемо зробити висновок, 

що вплив на ССБ системи оцінок різних взаємин чоловіками має чітку внутрішню 

структуру: особливості взаємин в родині, характеристики соціальної ситуації в 

державі, проблемні стосунки. Виходячи з отриманих даних в подальшому аналізі 

ми вирішили за доцільне включити емоційні реакції, викликані стосунками з 

ближнім колом (сім’єю, друзями, професійним колективом), як окремий 

(афективний) вимір ССБ. 



203 

 

Питання взаємозв’язку сприймання соціального функціонування та 

задоволеності взаєминами із соціальними об’єктами до сьогодні до кінця не 

вирішене. Так, здебільшого вивчаються позитивні стосунки в цілому та їх вплив 

на загальне (афективне) суб'єктивне благополуччя [Ryff, Singer, 2000; Diener, 

Seligman, 2002; Park, Peterson, Seligman, 2004]. Питання напрямку зв’язків 

«стосунки – емоції» залишається невирішеним: ймовірно, міжособистісні 

стосунки легше встановлюють щасливі люди (наприклад, М. Каннінгем доводить, 

що коли люди знаходяться в позитивному настрої, вони більш товариські) 

[Cunningham, 1988]. Однак все-таки більшість дослідників погоджуються з тим, 

що саме стосунки впливають на суб'єктивне благополуччя. 

На нашу думку, проблема полягає в тому, що і суб'єктивне соціальне 

благополуччя, і переживання афекту має частково спільне проблемне поле. Однак 

не всі емоції, що переживаються в процесі соціальної взаємодії, можуть бути 

суттєвими предикторами ССБ. Існує суб’єктивна значущість системи стосунків, 

яка змінюється у часі та під впливом життєвих обставин. З другого боку, хоча 

афективні переживання, пов’язані з іншими людьми, і постають найбільш 

істотним чинником задоволеності життям [Park, Peterson, Seligman, 2004], однак 

зводити суб'єктивне благополуччя виключно до афективного компоненту навряд 

чи правомірно. Відповідно, в ході аналізу ми прагнути виявити найбільш значущі 

для переживання соціального благополуччя позитивні афекти, пов’язані із оцінкою 

взаємин. 

Взаємозв’язок емоційного компоненту ССБ (афекту), який складався з 

емоційних реакцій на різні типи стосунків, та когнітивного (визначення рівня 

задоволеності соціальних потреб) перевірялись за допомогою лінійної 

структурної моделі – точність 95,9% (рис. 2.15) та нейронних мереж – точність 

99,7% (додаток М) (основні результати даного дослідження наведено в статтях 

[Данильченко, 2015; 2016]). В ході аналізу емоційні реакції та компоненти ССБ 

були ендогенними (вхідними) змінними, загальний індекс ССБ – екзогенною 

(цільовою) змінною. 
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Рис. 2.15. Гетерархічна структура афективних та когнітивних складових 

суб'єктивного соціального благополуччя 

 

Придатність статистичної моделі визначалася за такими індексами. 1) χ
2
-

статистика (CMIN=49,233 при р=0,694≥0,05); відношення χ
2
/df (де df – число 

ступенів свободи) – складає 0,895≤2; 3) RMSEA=0,000≤0,05 («дуже висока» 

придатність); 4) межа 90-% довірчого інтервалу HI90=0,056≤0,1; 5) PCLOSE 

(оцінка «точності» RMSEA)=1,000≥0,5 (прекрасна узгодженість); 6) GFI (індекс 

узгодженості) становить 0,983≥0,9 та СFI (порівняльний індекс придатності) – 

1,000≥0,95 (прекрасна узгодженість). При підборі статистичних критеріїв для 

аналізу емпіричних даних було виявлене порушення нормального багатомірного 

розподілу, тому для нефакторизованих змінних було використане z-шкалювання. 
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В емпіричній структурній моделі підтверджено провідну роль загального 

індексу ССБ, ключову роль в якому відіграють гарні стосунки в сім’ї та з друзями 

(індивідуальний внесок в дисперсію – 87,3%, β=0,934), що характеризують 

емоційне прийняття в найближчому колі соціальних зв’язків. На другому місці за 

значущістю виявляється соціальна дистантність (відповідно β=0,938, дисперсія 

відображена некоректно через від’ємний зв'язок), на третьому – соціальне 

схвалення (53,2%, β=0,683), далі іде соціальна помітність (47,9%, β=0,205), а 

найменш значущим параметром постають соціальні переконання (4,4%, β=0,209). 

Для перевірки припущення була здійснена покрокова множинна регресія, де 

залежною змінною був загальний індекс ССБ, а незалежними – його компоненти і 

задоволеність стосунками з різними соціальними об’єктами. Компоненти 

соціального благополуччя пояснили 95,9% дисперсії (соціальне схвалення – 

70,4%, дистантність – 10,3%, помітність – 8,6%, емоційне прийняття – 3,9%, 

соціальні переконання – 2,8%). Таким чином, в теоретичній моделі ССБ можемо 

виділити когнітивний і афективний компоненти. 

Зафіксовані зв’язки між параметром ССБ (фактор 3), задоволеністю 

стосунками у власній сім’ї (фактор 1): β=0,465, р≤0,01, та задоволеністю 

стосунками з колом спілкування (фактор 2): β=0,256, р≤0,01. Однак більш 

істотними, на наш погляд, є зв’язки між задоволеністю окремими системами 

взаємин і задоволенням соціальних потреб. 

Особливо важливо, щоб у родині цінили особистість та соціальні внески 

респондентів (соціальна помітність/ задоволеність становищем у сім’ї – β=0,126). 

При чому істотну значущість мають взаємини з батьками (зауважимо, що 

дослідження проводилося серед дорослих респондентів, більше половини з яких 

мали власні сім’ї). Для перевірки значущості стосунків для переживання ССБ був 

проведений покроковий множинний регресійний аналіз, де залежною змінною був 

загальний індекс ССБ, а незалежними – задоволення від стосунків з різними 

соціальними об’єктами (R
2
=0,465). Як і передбачалося, перші позиції зайняли 

задоволеність стосунками з найближчими особами: батьками (14,4%, β=0,284), 

шлюбним партнером (5,4%, β=0,206) та друзями (1,7%, β=0,142). Таким чином, 
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можемо зробити висновок, що головним соціальним середовищем, де 

задовольняються головні соціальні потреби і де переживаються найсильніші 

соціальні емоції, є сімейне коло. Оцінка становища в сім’ї зумовлена всіма 

членами цієї соціальної мережі: батьками (β=0,238), шлюбним партнером 

(β=0,233), іншими родичами (β=0,105). 

Отже, в отриманій структурі виокремилось два фактори, що утворені 

складною системою емоційних реакцій на соціальні зв’язки: ближнє коло 

(шлюбний партнер та діти) (внесок в загальну дисперсію – 38,229%) та коло 

спілкування (друзі, родичі, колеги) (14,411%). Особливості взаємодії з ними є 

найбільш істотним чинником оцінки глобального соціального функціонування (у 

вигляді відчуття задоволеності соціальних потреб). Оскільки одні й ті ж взаємини 

можуть задовольняти водночас різні потреби, а потреби, в свою чергу, можуть 

провокувати (або знижувати) як пошукову активність щодо соціальної взаємодії з 

різними соціальними агентами, так і процес оцінювання свого соціального 

функціонування, очевидним є той факт, що подібні зв'язки є неадитивними, 

нелінійними і внутрішньо складними. 

Для здійснення більш глибокого аналізу таких структур була побудована 

нейронна мережа, що ілюструє множинність інструментальних засобів 

(соціальних об’єктів) для реалізації соціальних потреб і відповідно набуття ССБ 

(табл. 2.15, додаток М). Так, соціальна помітність на відміну від результатів 

побудови лінійної моделі вийшла на провідну позицію (3-й нейрон з найбільшим 

навантаженням) і становить відносно самостійний вимір. Інші складові ССБ 

виявилися розпорошеними по різним нейронам та здійснюють (в поєднанні із 

оцінкою якості стосунків) як гальмуючий, так і активуючий вплив на загальне 

переживання соціального благополуччя. 

Так, 2-й нейрон (гальмуючий вплив) включив об’єкти і суб’єкти соціального 

схвалення. Позитивний полюс утворений оцінкою взаємин із сусідами та друзями, 

підтриманням бажаної соціальної дистантності, емоційним прийняттям і радістю 

від взаємин, тоді як негативний – оцінкою становища в державі і суспільстві, 

стосунків із батьками і знайомими. 1-й нейрон (гальмуючий вплив) поєднав 
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предиктори, що в найбільшій мірі негативно позначаються на оцінці власної 

соціальної ситуації. Це – відсутність підтримки з боку шлюбного партнера і 

друзів, а також знайомих, відсутність очікуваних реакцій з боку соціуму – 

знижена соціальна помітність. 

 

Таблиця 2.15 

Нелінійна структура афективних та когнітивних складових 

суб'єктивного соціального благополуччя 
 

 Значущість 

предиктора 

Нейрон 

1 

Нейрон 

2 

Нейрон 

3 

Нейрон 

4 

Нейрон 

5 

Нейрон 

6 

Вага нерона w – –0,304 –0,235 1,459 0,817 0,825 –0,789 

Зміщення –0,14 –0,099 0,167 0,093 –0,079 –0,011 0,138 

Соц. помітність 0,256 –0,264 –0,011 0,188 0,182 –0,005 0,085 

Соц. дистантність 0,169 –0,145 0,186 –0,049 –0,118 0,014 0,220 

Емоційне 

прийняття 

0,168 –0,010 0,166 0,071 0,055 0,209 –0,017 

Соц. схвалення 0,149 0,030 –0,347 0,064 –0,090 0,049 –0,163 

Соц. переконання 0,119 –0,070 –0,094 0,054 0,004 0,088 –0,003 

Стосунки з 

колегами 

0,026 0,106 –0,238 –0,036 –0,136 0,003 –0,185 

Стосунки з 

друзями 

0,016 –0,170 0,155 –0,032 –0,086 0,076 –0,046 

Становище в 

державі 

0,015 –0,017 –0,296 –0,005 –0,192 0,154 0,032 

Стосунки із 

знайомими 

0,010 –0,120 –0,039 –0,039 –0,049 0,160 0,098 

Підтримки 0,0095 –0,262 –0,048 0,065 –0,005 –0,118 0,114 

Оцінка соц. 

ситуації 

0,0089 0,300 0,141 –0,006 0,032 –0,070 0,092 

Стосунки з 

шлюбним 

партнером 

0,0085 –0,121 0,092 0,008 0,101 –0,085 0,004 

Любові 0,0080 0,101 0,112 –0,091 0,034 0,099 –0,108 

Стосунки із 

сусідами 

0,0080 –0,090 0,174 0,003 0,120 –0,077 0,036 

Стосунки з 

родичами 

0,0071 –0,018 –0,077 0,009 0,112 –0,095 0,055 

Становище в 

суспільстві 

0,0071 –0,007 –0,202 –0,045 –0,013 –0,036 –0,079 

Радості 0,0053 –0,095 0,124 –0,011 0,113 –0,035 0,058 

Стосунки з 

батьками 

0,0052 0,023 –0,145 0,018 –0,003 0,028 0,093 

Поваги 0,0045 –0,054 0,008 –0,011 –0,002 0,048 0,037 
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4-й нейрон утворений об’єктами відносно дальшого соціально-

психологічного простору: оцінкою становища в державі, стосунками із сусідами і 

родичами. І останній нейрон відображає інструментальні соціальні об’єкти – ті, з 

якими не бажано зближатися (соціальна дистанція), від яких не очікується любові 

та схвалення, але очкікується підтримка, коли це необхідно. Такими особами 

виявилися колеги. Зазначимо, що соціальна дистантність виявилася предиктором 

для 4 нейронів з 6, як з позитивними, так і від’ємними зв’язками. Тобто в даному 

випадку ми підтверджуємо балансну природу благополуччя: для певних взаємин 

(колеги, сусіди, родичі, батьки) важливо «тримати дистанцію», а для окремих 

стосунків (шлюбний партнер, друзі) бажаним є зближення. 

Особливо значущими стосунками для задоволення потреби у соціальній 

помітності виступають взаємини із шлюбним партнером (приватна помітність). З 

одного боку, важливим є визнання позитивної ролі індивіда в подружньому житті, 

а також прояви уваги партнера, з другого – саме останній може знижувати ССБ, 

не реалізуючи очікувану поведінку. Іншими відносинами, для яких важлива 

помітність, є стосунки з сусідами і родичами. На нашу думку, вони забезпечують 

публічну помітність. Підтримка і визнання особливо важливі у взаємодії із 

друзями, батьками і колегами. При чому якщо емоційне прийняття з боку друзів 

підвищує ССБ, то соціальна поведінка батьків і колег призводить до зниження 

ССБ. Від’ємні показники свідчать, що респонденти не отримують того визнання в 

цих взаєминах, на які розраховують. 

Отже, по-перше, ми підтверджуємо положення про те, що афективний 

компонент (емоції, що викликаються стосунками з різними соціальними 

об’єктами) становить самостійний вимір ССБ (безумовно пов'язаний з 

когнітивним компонентом) і не може зводитися до єдиного параметру оцінювання 

соціального функціонування (наприклад, задоволеності соціальною ситуацією). 

По-друге, виявлено, що конкретні соціальні потреби задовольняються в різних 

соціальних відносинах, які не можуть замінити один одного. Важливими є всі 

системи відносин: сімейних, дружніх, професійних, громадських тощо. Якщо 

певні стосунки представлені у конкретного індивіда обмежено, це не одначає, що 
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його соціальне благополуччя низьке, однак оскільки останнє виявляється залеж-

ним від вузького кола соціальних агентів вірогідність його зниження зростає. 

Для підтвердження припущення про те, що задоволеність соціальним 

функціонуванням мати різну структуру залежно від рівня задоволення соціальних 

потреб, була здійснена побудова структурних та нейронних моделей ССБ з 

виділенням фактору задоволеності стосунками різного рівня (додатки М, Н). 

Структурна модель компонентів ССБ в групі з найвищим рівнем ССБ 

(рис. 2.16) є рекурсивною.  

 

 
Рис. 2.16. Гетерархічна структура ССБ в групі з найвищим його рівнем 
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Придатність статистичної моделі визначалася за такими критеріями: 

CMIN=68,121 при р=0,896≥0,05; χ
2
/df=0,811≤2; RMSEA=0,000≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,029≤0,1; PCLOSE=0,991≥0,5; GFI=0,908≥0,9, 

СFI=1,000≥0,95. Оскільки набір статистичних критеріїв для аналізу емпіричних 

даних був різномірним, було використане z-шкалювання (додаток К). 

В групі з високим рівнем ССБ виявлено три головні його параметри: 

задоволеність стосунками в середині власної сім’ї та в колективі (фактор 2), 

задоволення соціальних потреб (фактор 3), задоволеність стосунками з усіма 

іншими (батьками, друзями, родичами, знайомими тощо) (фактор 1). Вони 

утворюють складну взаємобумовлену нелінійну систему оцінки соціального 

функціонування. Так, шлюбний партнер має задовольняти потребу у любові, 

взаємини з ним викликають у респондентів цієї групи радість. Виявлена 

специфіка соціальних зв’язків. Зокрема, задоволеність від стосунків з батьками 

зростає при збільшенні психологічної відмежованості від них, а із іншими 

родичами – при зменшенні психологічної дистантності. 

Також підтверджена своєрідна конкуренція стосунків з батьками та 

шлюбним партнером: чим більше задоволення/ радості від одних, тим менше від 

других (β=–0,294).В цілому, задоволеність соціальним становищем зумовлена 

двома параметрами: 1) стосунками із шлюбним партнером та 2) соціальною 

помітністю. Відзначимо, що зміст соціальних переконань більше впливає на 

оцінку взаємин із менш знайомими людьми та дозволяє визначити необхідний 

рівень соціально-психологічної дистанції. Однак позитивні соціальні переконання 

в групі з високим рівнем ССБ не є фактором впливу на загальний рівень 

переживання ССБ. Складна структура соціального благополуччя відображена у 

взаємообумовленості рівня оцінки одних систем відносин іншими. Так, вже 

вказувалося на зв'язок оцінки взаємин з батьками та шлюбним партнером. Крім 

того, дисперсії (варіативність) задоволеності стосунками з друзями та стосунками 

із знайомими особами зумовлені спільними факторами (ми можемо припустити, 

наприклад, схожу соціальну модель поведінки особи чи індивідуальний стиль 

оцінювання). 
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З врахуванням афективного компоненту переживання ССБ (фактор 3) за 

значущістю детермінації змінні розташувались таким чином: емоційне прийняття 

близькими (R
2
=0,617 β=0,659), фактор 1 «Задоволеність тонкими зв’язками за 

виключенням власної сім’ї» (R
2
=0,465 β=0,682), фактор 2 «Задоволеність 

становищем у власній сім’ї» (R
2
=0,634 β=0,269), низька соціальна дистантність 

(R
2
=0,189 β=–0,332), соціальне схвалення (R

2
=0,013 β=0,113), знову ж таки 

особливо членами сім’ї та друзями (β=0,390). Підкреслимо, що в цій групі 

найбільше осіб, що знаходяться в шлюбних стосунках (61,5%: перший шлюб – 

41,0%, цивільний шлюб – 14,5%, другий шлюб – 6,0%). Таким чином, 

підтверджується важливість сімейних стосунків як фактору суб'єктивного 

(афективного) благополуччя. 

При побудові нелінійної системи були виявлені дещо інші закономірності 

(додаток Л). Особливістю структури ССБ в групі з високим його рівнем є 

навантаженість компонентів системи: як нейронів (1-й: –1,962, 2-й: 0,718), так і 

синапсів (17 предикторів з навантаженням w≥0,01), що свідчить водночас і про 

інтегрованість, і про диференційованість структури. Тобто особи з високим 

рівнем ССБ більш чітко визначають його джерела і власні реакції на окремі 

системи соціальних відносин. Порівняно з усіма іншими групами високому рівню 

ССБ притаманна більша усвідомленість соціальних уявлень (w=0,155), які 

особливо яскраво відбиваються на стосунках із друзями. Провідною потребою, 

задоволення якої найбільше впливає на переживання ССБ, стала соціальна 

помітність (w=0,229). Цей параметр увійшов в обидва нейрона, відчуття 

соціального впливу і значущості в найбільшій мірі підвищує ССБ (s=0,919), а його 

відсутність – знижує (s=–0,429). Виявлені системи відносин, позитивний характер 

яких підтримує благополуччя (із знайомими), і ті, негативний характер яких 

суттєво знижує ССБ (з родичами і шлюбним партнером). Стосунки з шлюбним 

партнером не тільки більш значущі (w=0,017), але й виступають джерелом як 

позитивних, так і негативних емоцій (s=–0,110 та s=0,055). Отже, отримані дані 

підтверджують вже виявлену закономірність щодо шлюбних стосунків: важливий 

не факт їх наявності. Вони здатні в найбільшій мірі як позитивно, так і негативно 
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впливати на соціальне самопочуття індивіда, залежно від відповідності 

очікуванням суб’єкта. 

Група з високим рівнем ССБ включає в систему соціальних переживань як 

реакції на більш широкі системи: державу (w=0,043) та суспільство в цілому 

(w=0,025), так і складні соціальні емоції: любов (w=0,011), повагу (w=0,010), 

радість від стосунків (w=0,004). Відзначимо, що ці емоції респонденти цієї групи 

отримують як при спілкуванні в ближньому колі (шлюбний партнер, друзі), так і в 

середньодистантному (сусіди, знайомі). Це приводить до задоволення потреб в 

емоційному прийнятті (s=0,606), підтримці (s=0,027), повазі (s=0,003) і любові 

(s=0,055) в родинному колі (s=0,013), що дозволяє не переживати за близькі 

стосунки (своєрідне відчуття «тилу») і переключатися на більш широку систему 

соціальних відносин, тобто турбуватися про колег (s=–0,049), ситуацію в державі 

(s=–0,121), становище в суспільстві (s=0,007). Ще однією особливістю цієї групи є 

акцентування не статусних переживань в групі колег (як в усіх інших групах), а їх 

емоційних відтінок (w=0,016), який може бути як позитивний, так і негативний 

(s=0,079 та s=–0,049). Таким чином, спостерігається центрований соціально-

психологічний простір: суб’єктивно важливішими є взаємини в ближньому колі, і 

тільки у випадку відчутті соціального комфорту в ньому ресурси витрачаються на 

реалізацію соціального внеску в більш широку соціальну систему. 

Структурна модель компонентів ССБ в групі з найнижчим рівнем ССБ 

(рис. 2.17) є рекурсивною. Придатність статистичної моделі визначалася за 

такими критеріями: CMIN=67,032 при р=0,935≥0,05; χ
2
/df=0,779≤2; 

RMSEA=0,000≤0,05; LO90=0,000≤0,1; HI90=0,017≤0,1; PCLOSE=0,995≥0,5; 

GFI=0,906≥0,9, СFI=1,000≥0,95. Оскільки набір статистичних критеріїв для 

аналізу емпіричних даних був різномірним, було використане z-шкалювання. 

Система основних структурних блоків (F1/F2 – 0,575, F2/F3 – 0,204, F1/F3 – 

0,436) майже залишилась незмінною. Однак істотно зменшився вплив рівня 

задоволеності соціальних потреб на оцінку задоволеності стосунками тонкими 

зв’язками. 
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Рис. 2.17. Гетерархічна структура ССБ в групі з найнижчим його рівнем 

 

Сімейні стосунки особливої радості не викликають, а любов – атрибут 

взаємин із «знайомими», а не власної родини. Ключовим моментом благополуччя 

залишається емоційне прийняття сім’ї, однак його удільна вага істотн зросла. В 

цій групі спостерігається протистояння стосунків з друзями та членами власної 

родини (β=–0,252). 

На відміну від попередньої групи, де ключовим об’єднуючим параметром 

було емоційне прийняття в сім’ї, тут організуючу роль починають відігравати 

позитивні соціальні переконання. При чому виявлений істотний негативний вплив 

оцінки стосунків партнерів на ступінь позитивності таких соціальних уявлень 



214 

 

(β=–0,359). Фактором низької оцінки своєї соціальної ситуації є незадоволення 

потреби у соціальному схваленні (β=–0,247), яку особи з низьким рівнем ССБ 

задовольняють в колі сусідів (β=0,287), а не власної родини. Також 

незадоволеною залишається потреба у соціальній репрезентації, ні в колі власної 

сім’ї (β=–0,336), ні в колі родичів (β=–0,195). За результатами множинного 

регресійного аналізу найбільший внесок в детермінацію загального показника 

ССБ в цій групі здійснює соціальне схвалення (43,5% дисперсії). Враховуючи той 

факт, що із всіх шкал за параметром соціального схвалення показник найнижчий 

(М=3,09), можемо припустити в цій групі фрустровану потребу у соціальному 

схваленні. 

З врахуванням афективного компоненту за внесками в переживання ССБ 

(фактор 3) в цій групі змінні розташувались таким чином: емоційне прийняття 

близькими (R
2
=0,776 β=0,888), соціальне схвалення (R

2
=0,338 β=0,581), фактор 1 

«Задоволеність тонкими зв’язками за виключенням власної сім’ї» (R
2
=0,190 

β=0,436), фактор 2 «Задоволеність становищем у власній сім’ї» (R
2
=0,474 

β=0,204), соціальна помітність (R
2
=0,044 β=0,210), соціальна дистантність 

(R
2
=0,070 β=–0,264). Таким чином, можемо припустити, що однією з причин 

низького рівня благополуччя в цій групі є відсутність поваги та визнання 

особистої цінності в сімейному колі. Зауважимо, що в групі з найнижчим рівнем 

ССБ: 12,8% розлучених, найменше порівняно з іншими групами в першому 

шлюбі – 29,5% та найбільше тих, хто знаходиться в другому шлюбі – 9,0%. 

За результатами побудови нейронної мережі ключовим компонентом ССБ 

«неблагополучної» групи є відчуття соціальної відмежованості (w=0,217) – 

небажаного для суб’єкта рівня соціальної зв’язності (додаток Л). Головною 

особливістю цієї групи є виражена дефіцитарність потреб: оцінка благополуччя 

відбувається за негативним принципом («хто саме заважає досягти соціального 

комфорту»). Ключовим переживанням є знижений соціальний вплив (w=–0,237) 

особливо по відношенню до колег (s=0,061), сусідів (s=0,053), друзів (s=0,025), 

батьків (s=0,014) і партнера (s=0,005). Позитивний полюс системи благополуччя, 

як і в групі з високим рівнем, представлений емоційним прийняттям (w=0,468), 
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позитивними соціальними переконаннями (w=0,247) і помітністю (w=0,241). 

Однак важливо, що ці потреби головним чином задовольняються у взаєминах з 

колегами (s=0,430), сусідами (s=0,301) і друзями (s=0,223), а не шлюбним 

партнером (s=–0,099) і батьками (s=–0,055). Отже, можемо зробити висновок про 

заміщення незадовільних стосунків в ближньому колі (за значущістю предикторів 

стосунки з шлюбним партнером на 12 місці, з друзями – на 11, з батьками – на 8) 

взаєминами середньодистантного рівня (із колегами – на 6 місці, сусідами – на 10, 

знайомими – на 13). Зміст соціальних уявлень, як і в групі з високим рівнем ССБ, 

найтісніше пов'язаний з оцінкою стосунків з друзями, однак в цій групі він носить 

негативний характер. Негативні упередження щодо соціального середовища 

призводять до актуалізації захисних механізмів: особи цієї групи очікують 

негативних реакцій на свою адресу з боку оточуючих і відповідно концентрують 

свою увагу на їх виявленні. Оскільки соціальні уявлення є й передумовою 

(настанови щодо інших людей), й наслідком (минулий досвід), й компонентом 

переживання ССБ (його когнітивна складова, не дивно, що вузловою точкою для 

групи з низьким рівнем соціального благополуччя є досить негативний зміст 

соціальних переконань. Особливо це стосується переживання міжособистісної 

довіри (в групі найнижчі показники – 60,91 бали при середньому показнику 75 

балів). 

Відзначимо, що головною дефіцитарною потребою є потреба в любові 

(w=0,013). Внесок в обидва нейрони має від’ємні показники: s=–0,053 і s=–0,395 

відповідно. Схожа закономірність проявилася при оцінці емоції радості: s=0,014 

(в гальмуючому нейроні) і s=–0,126 (в активному). Таким чином, переживання 

соціального неблагополуччя викликаються, з одного боку, дефіцитарним 

характером визначення забезпеченості соціальних потреб, з другого – 

незадовільними з точки зору суб’єкта взаєминами з ближнім колом (шлюбний 

партнер, батьки, друзі), де не задовольняються потреби в емоційному прийнятті і 

любові. Особа зосереджується на стосунках із колегами, сусідами, знайомими, де 

необхідним є збереження певного рівня соціальної дистантності, що утруднює 

досягнення стану соціальної комфортності. В цій групі переживання соціального 
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неблагополуччя є істотним предиктором переживання незадоволеності життям в 

цілому. Фрустровані соціальні потреби пов’язані із зміщенням балансу в бік 

негативного афекту. 

Структурна модель компонентів ССБ в групі з середнім рівнем ССБ 

(рис. 2.18) є рекурсивною (додаток К).  

 

 
 

Рис. 2.18. Гетерархічна структура ССБ в групі з середнім його рівнем 

 

Придатність статистичної моделі визначалася за такими критеріями: 

CMIN=77,021 при р=0,095≥0,05; χ
2
/df=1,242≤2; RMSEA=0,037≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,061≤0,1; PCLOSE=0,798≥0,5; GFI=0,949≥0,9, 

СFI=0,9710≥0,95. Оскільки набір статистичних критеріїв для аналізу емпіричних 
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даних був різномірним, було використане z-шкалювання. Порівняно з 

попередніми моделями така структурна модель менш лаконічна: має велику 

кількість зв’язків з низькими показниками за модулем. Крім того, значна кількість 

змінних одночасно належить декільком факторам (наприклад, задоволеність 

становищем в колективі, переживання радості). Це свідчить про те, що в цій групі 

структура ССБ має низьку організацію, а його показники – низьку диференціацію. 

Можемо припустити, що в «середній» групі існує кілька варіантів 

структурної моделі ССБ. Зокрема, переживання соціального благополуччя може 

пов’язуватися із професійними стосунками (β=0,194), наявністю позитивного 

афекту в цілому (β=0,206), відсутністю соціальної дистантності (β=–0,853), 

гарними стосунками з ближнім колом (β=0,537). При чому в останньому випадку 

більш значущими постають взаємини із родичами (β=0,272) та батьками 

(β=0,210), ніж із шлюбним партнером (β=0,164).  

На відміну від попередніх груп велику роль в переживанні соціального 

благополуччя відіграє досягнення бажаної соціальної дистанції (R
2
=0,744), при 

чому, що особливо важливо, у родинному колі (β=0,309). Як і в групі з високим 

рівнем ССБ, висока задоволеність стосунками з шлюбним партнером негативно 

корелює із задоволеністю взаєминами із батьками (r=–0,275). Соціальна 

помітність пов’язана позитивно із переживанням соціального відчуження 

(β=0,203), і водночас із задоволеністю соціальним становищем в цілому (β=0,148). 

Для досягнення позитивної оцінки стосунками із родичами важлива соціальна 

«непомітність» (β=–0,184). 

На середньому рівні задоволення соціальних потреб акцент робиться на 

стосунки із родичами та батьками, а головним організуючим виміром 

благополуччя стає соціальна дистантність. Критерієм переживання благополуччя, 

а також задоволеності від соціальних відносин є наявність психологічної 

автономії в стосунках різного типу. Чітка внутрішня структура ССБ в цій групі 

відсутня: характерне розпорошення зв’язків та часта їх нелінійність (наприклад, у 

випадку соціального схвалення). Можемо припустити, що соціальне благополуччя 

буде несуттєвим фактором забезпечення суб'єктивного благополуччя особистості. 
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Це підтверджується результатами регресійного аналізу: статистично значущого 

впливу ССБ на рівень загального суб'єктивного благополуччя не виявлено. 

В групах з рівнем ССБ вище та нижче від середнього були отримані низькі 

показники придатності регресійної моделі, що свідчить про більш складний 

нелінійний зв'язок між змінними. Оскільки в середній групі лінійна регресійна 

модель теж виявила обмежену придатність через велику кількість малозначущих 

зв’язків і одночасну належність змінних до декількох факторів, ми припустили, 

що більш прогностичні пояснення співвідношення афективного і когнітивного 

компонентів ССБ ми отримаємо в нелінійних моделях, які були побудовані за 

допомогою нейронних мереж. Змінні були ідентичні тим, що використовувалися в 

структурному аналізі. Узагальнені результати наводяться в таблиці 2.16. 

Особливістю групи з рівнем ССБ нижче від середнього є негативні значення 

обох нейронів, що свідчить про оцінку за негативним принципом («що заважає 

моєму благополуччю»). За структурою афективні і когнітивні компоненти ССБ 

схожі на структуру «неблагополучної» групи: провідні за значущістю – соціальна 

дистантність (w=0,234), помітність (w=0,210) і емоційне прийняття (w=0,168), а 

також стосунки в колективі (w=0,012). Ця група подібна до «неблагополучних» за 

рейтингом значущості для оцінки ССБ середньодистантних взаємин: 6-е місце – 

колеги, 7-е – сусіди, 8-е – друзі. Ключовою відмінністю структури є виключення 

із кола оцінки взаємин із батьками і шлюбним партнером, хоча кількість осіб в 

першому шлюбі (37,5%) не набагато нижча, ніж в групі з високим рівнем ССБ 

(41,5%). Значущість оцінки родинних взаємин виявилася на 10-му місці, а 

стосунків з родичами – на 16-му. Незначущим виявився вплив на ССБ оцінки 

ситуації в державі. За змістовим навантаженням тільки взаємини з родичами 

сприймалися як джерело позитивних переживань (s=–0,048 та s=–0,012). Всі інші 

були як чинником підвищення (нейрон 1), так і зниження (нейрон 2) соціального 

благополуччя. Відповідно: оцінка стосунків з сусідами – s=–0,327 та s=0,064; з 

колегами – s=–0,282 та s=0,065; із знайомими – s=–0,193 та s=0,035. Отже, можемо 

зробити висновок про дефіцитарний характер соціальних потреб, особливо 

соціальної зв’язності (s=–0,736 та s=–0,890), помітності (s=–0,654 та s=–0,769); 
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негативний характер соціальних переконань (s=–0,636 та s=–0,508); фрустрацію, 

пов’язану із особливостями взаємин в колі турботи (партнером та батьками). 

 

Таблиця 2.16 

Особливості нелінійної структури когнітивного й афективного 

компонентів ССБ в групах з різним його рівнем 
 

 Рівень ССБ 

Високий Вище від 

середнього 

Середній Нижче від 

середнього 

Низький 

Кількість нейронів 2 3 2 2 2 

% пояснення 99,0 99,5 92,1 99,7 97,5 

Загальна кількість змінних 19 16 14 17 18 

Кількість змінних з w≥0,01 17 7 12 7 11 

Нейрон 1 –1,962 –0,219 0,918 –0,473 –2,312 

Нейрон 2 0,718 0,968 –1,355 –1,605 0,428 

Нейрон 3 – –0,970 – – – 

Зміщення 0,873 –0,068 –0,809 0,002 –0,868 

 Значущість предикторів (Σw=1,0) 

 Р-г w Р-г w Р-г w Р-г w Р-г w 

Соціальна помітність 1 0,229 1 0,227 4 0,161 2 0,210 2 0,209 

Соціальна дистантність 3 0,152 2 0,207 1 0,198 1 0,234 1 0,217 

Емоційне прийняття 5 0,114 3 0,184 2 0,176 3 0,190 3 0,187 

Соціальне схвалення 4 0,127 4 0,154 5 0,134 5 0,126 4 0,154 

Соціальні переконання 2 0,155 5 0,152 3 0,166 4 0,168 5 0,109 

Стосунки з шл. партнером 9 0,017 13 0,005  –  – 12 0,010 

Стосунки з батьками  – 8 0,009 8 0,019  – 8 0,014 

Стосунки з родичами 12 0,015 6 0,016 10 0,016 16 0,002 18 0,003 

Становище в родині 13 0,014 7 0,011 7 0,019 10 0,007 14 0,006 

Стосунки з друзями 14 0,013 16 0,003 6 0,151 8 0,008 11 0,010 

Стосунки з колегами 10 0,016  –  –  –  – 

Становище в колективі  – 11 0,006 11 0,016 6 0,012 6 0,017 

Стосунки із сусідами 8 0,018  –  – 7 0,012 10 0,011 

Стосунки із знайомими 11 0,015 14 0,005 9 0,018 12 0,005 13 0,009 

Становище в суспільстві 7 0,025 9 0,007  – 15 0,003 16 0,005 

Становище в державі 6 0,043 10 0,006 12 0,015  – 15 0,006 

Оцінка соціальної ситуації  –  – 13 0,006 11 0,006  – 

Підтримки 15 0,012 15 0,005  – 9 0,007 7 0,016 

Любові 16 0,011  –  – 14 0,003 9 0,013 

Радості 18 0,004 12 0,006  –  – 17 0,005 

Поваги 17 0,010  – 14 0,002 13 0,005  – 

 

Точність аналізу в середній групі порівняно нижча (92,1%). Як і в групах з 

низьким рівнем ССБ провідну роль відіграє бажане відчуття соціальної зв’язності 

(w=0,198), однак другою значущою потребою є емоційне прийняття (w=0,176). 

Система критеріїв для визначення благополуччя більш розлога, однак і більш 
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чітка (схожа на групи з крайніми позиціями – високою і низькою). Хоча стосунки 

з друзями і відіграють суттєву роль у підтримці соціального благополуччя 

(w=0,151), однак для респондентів цієї групи вони є джерелом негативних 

переживань (s=–0,689 та s=–0,241). Аналогічна ситуація спостерігається при 

сприйманні взаємин із батьками (w=0,019; s=–0,293 та s=–0,172) і в родині 

(w=0,019; s=–0,317 та s=–0,092). В цілому вплив оцінки загальної соціальної 

ситуації на переживання ССБ суб’єктом є негативним (w=0,006; s=–0,072 та s=–

0,022). Відзначимо ще одну цікаву особливість цієї групи: оцінка стану справ в 

державі відіграє як актуалізуючу (s=0,233), так і гальмуючу (s=–0,120) роль у 

переживанні соціального благополуччя. 

Група з вище від середнього рівнем ССБ має більш складну його структуру, 

що відображується у кількості нейронів (два гальмуючих і один стимулюючий) та 

малим навантаженням предикторів (тільки 7 з 16 мають навантаження w≥0,01). За 

особливостями структури соціального благополуччя ці респонденти зближаються 

з групою з високими показниками: на першому місці за значущістю є соціальна 

помітність (w=0,227) та відчуття соціальної зв’язності (w=0,207). За 

навантаженнями синапсів структура ССБ неоднорідна, виокремлюються три 

групи: для одних більш значущу роль відіграють соціальне визнання (s=0,644) і 

схвалення (s=0,528), для двох інших надзвичайне значення має помітність 

(відповідно s=1,035 і s=0,858) і збереження бажаної соціальної зв’язності (s=0,829) 

і s=0,837). Останні відрізняються орієнтацією на інші соціальні потреби: на 

емоційне прийняття (s=0,571) в другій групі і соціальне схвалення (s=0,504) – в 

третій. Такий факт пояснює складності лінійного регресійного аналізу: соціальні 

потреби утворюють складний конгломерат, провідна роль окремих його 

компонентів змінюється залежно від ресурсів і соціальної ситуації. 

Соціальна зв’язність на відміну від інших груп має значущі позитивні 

параметри (позитивні показники соціальної дистантності в негативних нейронах: 

s=0,482 та s=0,837, і негативний показник в позитивному другому нейроні: s=–

0,829). Особливу роль в переживанні благополуччя для представників цієї групи 

має характер взаємин в родині (w=0,011): стосунки з батьками (w=0,009), 
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родичами (w=0,016) і шлюбним партнером (w=0,005). При чому стосунки з 

батьками виступають джерелом більш позитивних емоцій (s=0,173 та s=0,135), а з 

шлюбним партнером – більш негативних (s=–0,307 та s=0,021). Як і в групі з 

високим рівнем, в структуру афективного компоненту увійшли задоволеність 

ситуацією в державі (w=0,006) і суспільстві в цілому (w=0,007), при чому як з 

негативним (відповідно s=–0,076 і s=–0,323), так і позитивним (s=0,102 і s=–0,013) 

полюсом оцінки. Стосунки із знайомими (w=0,015) в більшій мірі підвищують 

(s=0,228) благополуччя, ніж знижують (s=–0,011) його. Така ж тенденція відносно 

взаємин із друзями (w=0,003), відповідно s=0,062 і s=–0,037. Соціальні емоції 

(повага, радість, любов) в структуру ССБ в цій групі включені не були. 

Були виділені такі основні особливості будови ССБ в групах з різним його 

рівнем. По-перше, закономірно, що більшість стосунків здатні як підвищувати 

ССБ, так і його гальмувати: за виключенням групи з нижчим від середнього рівня 

побудовані як негативні, так і позитивні нейрони. Найбільш суттєвими для 

переживання ССБ є сімейні стосунки, особливо з шлюбним партнером. 

Відсутність шлюбних взаємин чи їх негативних характер суттєво знижують ССБ. 

Взаємини з чоловіком / дружиною частіше виступають джерелом негативного 

афекту. 

По-друге, соціальні потреби утворюють складну взаємообумовлену систему, 

які задовольняються особами з різним рівнем ССБ в стосунках з різними 

соціальними акторами. Так, провідними для групи з високим рівнем ССБ є 

задоволення потреби в соціальній помітності, особливо в середньодистантному 

колі спілкування – з родичами і знайомими; в групі з рівнем вище від середнього 

– задоволення потреби у помітності і соціальній зв’язності в родинному колі 

(батьки, родичі, чоловік / дружина); в групі з середнім рівнем ССБ – задоволення 

потреби у соціальній зв’язності з родиною і друзями; в групах з рівнем ССБ 

нижче від середнього та низьким – задоволення потреби у соціальній зв’язності з 

середньодистантним колом спілкування – з колегами, сусідами, друзями. 

Основним параметром зниженого відчуття ССБ є відсутність бажаного рівня 



222 

 

соціальної зв’язності, тоді як підвищеного – відчуття впливу на соціальних 

акторів різного рівня і соціальної значущості. 

По-третє, значущість для соціального благополуччя оцінки соціальних 

інституцій (зокрема держави), залежить від ступеню комфортності в колі турботи: 

чим впевненіше відчуває себе людина в близьких взаєминах, тим більше вона 

звертає увагу на стан справ в широких соціальних системах. Так, за значущістю в 

групі з найнижчим рівнем ССБ оцінка соціальної ситуації в державі займає 15-е 

місце, в групі з середнім рівнем – 12-е, в групі з рівнем ССБ вище від середнього – 

10-е, в групі з високим рівнем – 6-е місце. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що організаційна структура ССБ є 

детермінантою переживання афекту, пов’язаного з соціальним функціонуванням. 

Нестабільність дисперсійного навантаження окремих компонентів свідчить про їх 

різну суб’єктивну актуальність як критерії ССБ на різних його рівнях. В свою 

чергу, задоволеність соціальним функціонуванням має різну структуру залежно 

від рівня задоволення соціальних потреб. Так, при задоволенні соціальних потреб 

більш істотну роль для оцінки соціального благополуччя відіграють стосунки з 

«дальнім колом»: друзями, сусідами, малознайомими людьми. Суттєвим 

атрибутом благополуччя є соціальна помітність поза межами родини. Однак при 

переживанні неблагополуччя відбувається концентрація на сімейному колі, 

оскільки саме воно стає чинником, що викликає найбільшу фрустрацію. Перш за 

все незадоволеною виявляється потреба у соціальному схваленні в колі ближніх 

зв’язків.  

 

Висновки до розділу 2 

ССБ залежить від соціальної рефлексії особистості, проявляється в 

усвідомленні (оцінці та переживанні) особою свого соціального функціонування. 

В основі суджень про соціальне благополуччя лежить рефлексія рівня 

задоволеності соціальних потреб як рівня розугодженості між реальною й 

ідеальною соціальною ситуацією в уявленнях конкретної особи. Структура 

суб'єктивного соціального благополуччя є багатовимірною, нелінійною із 
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множинними змінними і має динамічний характер. ССБ як гетерархічне 

утворення має такі властивості, як гетерогенність, зумовлена рекурсивністю, 

нелінійністю і недуалістичністю, і динамічність. 

ССБ є гетерогенною структурою, яка передбачає можливість існування 

різних у функціональному відношенні рівнів в межах єдиної системи без 

протиставлення один одному. Наприклад, особа може оцінювати своє 

функціонування в різних групах відмінним чином, однак негативний афект, 

пов'язаний із конкретною соціальною взаємодією, не обов’язково буде знижувати 

загальне переживання ССБ. Крім того, всі системи стосунків здійснюють 

одночасно як гальмуючий, так й актуалізуючий вплив на переживання ССБ, що 

підтверджує його балансну природу. Рекурсивність – взаємне визначення різних 

рівнів. Структура благополуччя в ситуації незадоволення соціальних потреб 

змінюється, і таким чином, варіюються критерії досягнення благополуччя не 

тільки у різних осіб, але і в однієї особи в різних соціальних умовах. Так, 

провідною потребою при високих рівнях ССБ є соціальна помітність, а 

малозначущою – потреба у соціальному схваленні. На низькому рівні ССБ 

навпаки: провідною є потреба у соціальному схваленні і зв’язності та 

малозначущою є потреба у соціальній помітності. Для групи з середнім рівнем 

ССБ провідною є потреба в емоційному прийнятті (добрі стосунки в родині), і 

незначущою потреба у соціальній зв’язності. 

Нелінійність проявляється в спонтанному порушенні симетрії когнітивно-

афективних зв’язків у сприйманні соціальних об’єктів та самоорганізації 

переживання соціального благополуччя, яке породжене буттєвою невизначеністю. 

Деякі соціальні ситуації залишаються нейтральними або ігноруються особою, і 

навпаки, окремі контакти та соціальні ситуації можуть мати велику суб’єктивну 

значущість і суттєво позначатися на відчутті ССБ. 

Недуалістичність проявляється в існуванні різних у функціональному 

відношенні рівнів в межах єдиної системи без протиставлення один одному. В 

усіх групах емоційне прийняття виступає фільтром, який забарвлює оцінку 

задоволеності всіх інших соціальних потреб. Оцінка взаємин з різними 
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соціальними об’єктами має відмінні критерії навіть для конкретної ситуації 

соціальної взаємодії. Зокрема, в структуру ССБ оцінки широких соціальних 

систем входять тільки за умови соціального комфорту в близько-дистантних 

взаєминах, в протилежному випадку особистість концентрується на 

переживаннях, пов’язаних із взаєминами в середньому (з колегами, сусідами, 

знайомими) або ближньому (родина, друзі) колі. Таким чином, зміна рівня ССБ 

супроводжується перебудовою структури її компонентів і зв’язків між ними. 

Соціальне благополуччя та неблагополуччя – різні за структурою феномени. 

ССБ є динамічним утворенням, системою взаємовпливу між обставинами, 

діями та психологічними ресурсами особи (життєвий досвід, соціальні навички, 

особистісний потенціал). Динамічність проявляється в результатах 

самовизначення особи, яка визначає індивідуальні критерії оцінки соціального 

функціонування. Дії суб’єкта спрямовані на досягнення / відновлення 

благополуччя через власну активність у виборі й побудові сприятливих 

соціальних відносин. Благополуччя має певний континуум, де людина фіксує своє 

положення як певний динамічний локус. Баланс досягається на нетривалий 

проміжок часу. По-перше, відчуття приємності від соціального функціонування 

залежить від індивідуальної інтерпретації, а об’єктивні критерії відсутні. По-

друге, складові ССБ мають неоднорідну динаміку: одні з них (імпліцитна 

концепція благополуччя) змінюються повільніше, інші (афективні переживання) – 

швидше. 

Ключовою умовою набуття ССБ є віднаходження особистістю балансу між 

соціальним функціонуванням (пристосуванням) й індивідуацією (становленням 

власної індивідуальності). Баланс (оптимальне співвідношення) визначає сам 

суб’єкт в ході самовизначення, тому йдеться про сприймання власного 

соціального буття як гармонійного. Критерії соціального самовизначення 

особистості залежать від рівня її розвитку і характеру соціальної ситуації, в якій 

вона знаходиться. Вони змінюються протягом життя індивіда під впливом 

життєвого досвіду, переживання кризових і значущих подій, потрапляння в нові 

соціальні умови (наприклад, новий шлюб, місце роботи, еміграція тощо). Зміна 
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середовища до певної міри може ігноруватися під впливом гедоністичної 

адаптації та захисних механізмів. 

Потрібно підкреслити недихотомічність вимірів, оскільки більшість 

параметрів людського функціонування передбачає певну рівновагу (оптимум). 

Проблема набуття суб’єктивної рівноваги між соціальним і індивідуальним 

полягає у віднайдені балансу між: ідіоцентричною та алоцентричною орієнтацією; 

контролем над іншими людьми та контролем з боку інших людей; готовністю 

змінювати себе і змінювати зовнішнє соціальне середовище; соціальною 

зв’язністю й особистісною автономією; довірою і недовірою; соціальним внеском 

і користування соціальною підтримкою. 

Для переживання суб'єктивного соціального благополуччя важливим є не 

стільки кількісна вираженість задоволеності від стосунків, статусу і задоволення 

соціальних потреб, скільки структурна організація його складових. Загальний 

рівень ССБ не можна представити як просту адитивну сукупність внесків окремих 

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

рівнях ССБ (саморегуляція). У респондентів з найвищими і найнижчими 

показниками ССБ має чітку лінійну внутрішню структуру: виявлені як високий 

рівень інтегрованості структури, так і високий рівень диференційованості її 

компонентів. У осіб з середніми показниками ССБ його структура була нелінійна, 

виявлено найнижчий рівень його інтеграції при слабкій диференціації. Це може 

бути причиною як нестійкості переживання благополуччя (в часі й системах 

відносин), так і досягнення його за допомогою задоволення різних соціальних 

потреб (варіативності поведінки й афекту – мінливості ССБ). Низька 

організованість структури ССБ відображає низький вплив соціального 

благополуччя на регуляцію життєдіяльності індивіда. 

Афективний компонент суб'єктивного соціального благополуччя складають 

емоційні реакції, що викликаються стосунками з ближнім колом (сім’єю, друзями, 

професійним колективом). В нього не включаються переживання щодо оцінки 

свого стану в більш широких соціальних системах (незнайомі люди, загальна 

соціальна ситуація, соціальний статус). Позитивні стосунки у власній родині є 
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обов’язковим атрибутом суб’єктивного соціального благополуччя. Задоволеність 

соціальним становищем (стосунками з різними соціальними агентами, 

положенням в групі та статусом) має різну структуру залежно від рівня 

задоволення соціальних потреб. При високому рівні задоволеності потреб 

ключовими соціальними агентами виступає коло спілкування (родичі, сусіди, 

колеги), при низькому – «коло турботи» (сім’я та друзі). 

За допомогою конфірматорного факторного аналізу виокремлено 5 шкал 

ССБ, які відображають: 1) «соціальна помітність» – оцінку 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; 

3) «емоційне прийняття» – задоволеність стосунками і наявність підтримки та 

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

порівняння, коли успіхи інших та 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» – віру в людей, у їхню доброту й чесність, довіру до 

них; вони є умовою, чинником і критерієм соціального благополуччя водночас. 

Результати проведеного дослідження підтверджують той факт, що критерії 

благополуччя для кожної людини є унікально гнучкими, оскільки залежать від 

того, який сенс надає їм особистість в процесі комунікації та взаємодії із 

соціальним середовищем. Тому соціальне благополуччя є суб’єктивним та 

динамічним, залежно від того, який сенс надає тому, що відбувається, особистість 

і які культурні стандарти вона засвоїла. Отже, ССБ – це не факт об’єктивної 

реальності, а результат пізнання соціальної реальності особистістю (сприймання 

стосунків, групового членства, соціального статусу). Таким чином, внутрішня 

організація ССБ має гетерархічний принцип.  
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РОЗДІЛ 3. ТИП ПЕРЕЖИВАННЯ СУБ'ЄКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПОШУК СУБ’ЄКТИВНОГО БАЛАНСУ 

 

3.1. Організація та програма дослідження 

Питання типології соціального благополуччя широко представлене в 

соціології при використанні об’єктивних параметрів (найчастіше – характеристик 

якості життя). Головним критерієм є оцінка задоволення потреб, відповідно 

використовується континуум «хороше – погане» життя. Однак в психологічних 

дослідженнях, незважаючи на високу теоретичну і практичну значущість, цей 

напрямок представлений мало. В основному вивчаються окремі компоненти ССБ 

як парціальні «задоволеності» (шлюбом, стосунками в колективі, дружніми 

взаєминами тощо). Незважаючи на дуже значний доробок в сфері вивчення 

соціалізації та соціальної адаптації, акцент в дослідженнях робився здебільшого 

на відповідність особистості певним соціальним нормам (примат соціального). 

Емоції з приводу соціального функціонування в цьому розрізі вивчалися 

порівняно мало (наприклад, як соціально-психологічний комфорт в колективі). 

ССБ є однією із головних характеристик, що відображає процес взаємодії 

особистості із соціальним середовищем, а також показником результативності 

соціальної адаптації з точки зору самого соціального суб’єкту. Важливо, що ССБ 

відображає внутрішній стан як результат соціальної взаємодії, і водночас є її 

предиктором, оскільки зумовлює особистісні стратегії соціальної поведінки. 

В соціології здійснені численні спроби визначення типів соціального 

самопочуття. Найбільш поширені класифікації за якісним параметром: позитивне, 

межове та негативне соціальне самопочуття [Кобозева, 2007]; низький, знижений, 

середній, підвищений, високий рівень соціального самопочуття [Головаха, 

Панина, Горбачик, 1998]; самопочуття «дуже гарне», самопочуття «скоріше 

гарне», самопочуття «так собі», самопочуття «скоріше погане», самопочуття 

«дуже погане» [Крупец, 2003]; критичний, проблемний, стабільний, позитивний 

типи соціального самопочуття [Петрова, 2000]. На основі двох критеріїв: 

задоволеності життям та характеру світорозуміння (соціальна апатія/ соціальна 
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активність), Г. Л. Воронін виділяє такі метатипи соціального самопочуття: 

конфронтаційні, дискомфортні, толерантні, комфортні [Воронин, 2001]. 

За критерієм активності особистості виділяє реактивне, адаптивне та активне 

самопочуття А. Л. Стризоє [Стризое, 2010]; за критерієм очікувань особистості: 

«кар’єра», «мобілізація» (очікування змін), «стабільність», «негативні 

очікування», «альтернативна реалізація» визначає Л. Є. Петрова [Петрова, 2000]. 

Так, Н. Л. Баталова на основі таких критеріїв як безпека, самостійність та 

задоволеність життям виділила такі типи соціального самопочуття: основні: 

незалежний соціальний тип (високі показники самостійності, низькі – безпеки); 

кандидативний соціальний тип (високі показники задоволеності життям та низька 

самостійність); зарадний соціальний тип (високі показники оптимізму та високе 

або середня задоволеність життям); додаткові: вівативний соціальний тип 

(високий соціально-енергетичний потенціал), проективний соціальний тип 

(високий захист від соціальних небезпек). Також вона виділяє невиявлений, але 

теоретично можливий гармонійний тип (рівне співвідношення всіх складових 

соціального самопочуття) [Баталова, 2009]. 

В соціологічних дослідженнях найбільш важливим критерієм соціального 

самопочуття є загальна емоційно-оцінна реакція на соціальне середовище. 

Головний акцент робиться на зовнішні умови (рівень народжуваності, освіченості, 

медичного обслуговування, безпеки тощо), що оцінюються людьми як 

достатні/ комфортні для задоволення своїх потреб. Внутрішні психологічні 

механізми або не представлені, або представлені в обмеженому вигляді, хоча 

лунають заклики до врахування суб’єктивних параметрів. Однак зв'язок між 

якістю життя та суб’єктивними переживаннями, що зумовлений низкою 

медіаторів, залишається малодослідженим. Найчастіше пропонуються емпіричні 

розвідки, які пов’язують окремі факти життя людей (шлюб, наявність дітей, 

володіння певною сумою грошей, станом здоров’я тощо) і переживаннями 

суб'єктивного благополуччя (його афективної складової). Такі чинники 

розглядаються як універсальні. Вкрай рідко розглядається їх поєднання, та майже 

не розглядаються індивідуальні властивості людей, що впливають на соціальне 
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самопочуття на індивідуальному рівні (найбільше представлено вивчення 

особистісних характеристик або в рамках теорії Р. Кеттелла, або теорії «Великої 

п’ятірки»). 

В Україні з 1998 р. ведуться регулярні соціологічні дослідження соціального 

благополуччя за допомогою ІСС, де акцент робиться на тому, чого людям не 

вистачає для нормального життя [Головаха, Панина, Горбачик, 1998]. Однак 

кризові умови провокують надто велику «дисперсію середовища», а тому 

достовірно з’ясувати, які психологічні механізми зумовлюють суб’єктивне 

набуття соціального благополуччя в соціологічних дослідженнях доволі важко. 

В психології дослідження присвячені типам соціального благополуччя 

порівняно нечисленні. Головний акцент досліджень спрямований на виявлення 

зовнішніх і внутрішніх чинників, що призводять до переживання (загального) 

суб’єктивного благополуччя. Типологія як пошук типових форм реакції 

представлена порівняно мало. Серед таких нечисленних досліджень – вивчення 

типу переживання психологічного благополуччя, здійсненого Я. І. Павлоцькою. 

Спираючись на критерії ставлення до інших і себе та включеності всіх 

компонентів психологічного благополуччя за моделлю К. Ріфф, вона виділяє 

неблагополучний егоцентричний тип з низькою інтеграцією особистості, середньо 

благополучний групоцентричний тип з помірною інтеграцією особистості, 

благополучний просоціальний тип з високою інтеграцією особистості. 

Неблагополучний тип розглядає інших людей та суспільство з точки зору 

реалізації власних потреб, має розмиті уявлення про себе, не схильний до 

відповідальності за власне життя, притаманне самонеприйняття та недовіра до 

світу. Середньо благополучний тип орієнтується на близьке, постійне коло 

спілкування, всіх ділить на «своїх – чужих», не прагне до особистісного розвитку, 

рефлексія здійснюється за рахунок зворотного зв’язку. Благополучний тип 

доброзичливий по відношенню до інших, соціально пасивний, довіряє світу, 

відчуває впевненість в собі. Припускається існування четвертого високо 

благополучного типу із сильною інтеграцією особистості, який не був виявлений 

[Паволоцкая, 2015]. 
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Оскільки в понятті ССБ апріорі закладена позитивна конотація, постає 

проблема критеріїв його типології. Були висунуті наступні припущення: тип ССБ 

є важливою соціально-психологічною характеристикою особистості як 

соціального суб’єкта та результатом її самовизначення – визначення критеріїв для 

рішення щодо соціальної поведінки, що забезпечує її психологічну готовність 

діяти певним чином в соціальній взаємодії та емоційний комфорт. Основою для 

типології ССБ є інтенсивність вираженості його компонентів – задоволеності 

соціальних потреб та орієнтації на індивідуальне або соціальне (інших людей) 

благополуччя. 

Задачами дослідження були, по-перше, розробити та емпірично перевірити 

типологію ССБ; по-друге, виявити взаємозалежність типів ССБ та соціально-

психологічних характеристик особистості (основні результати даного 

дослідження наведено в статті [Данильченко, 2016]). 

В дослідженні взяли участь ті ж респонденти, що і на попередньому етапі 

(розділ 2). Були використані наступні методики: Опитувальник параметрів 

суб’єктивного соціального благополуччя [Данильченко, 2015]; Шкала 

задоволеності життям Е. Динера (SWLS – Satisfaction with Life Scale, в адаптації 

Д. О. Леонтьєва та Є. М. Осіна, 2008); Шкала психологічного благополуччя 

К. Ріфф в адаптації Л. В. Жуковської, Є. Г. Трошихіної, 2011); Опитувальник 

часової перспективи Ф. Зімбардо (в адаптації А. Сирцової, О. Мітіної, 2007); 

Опитувальник міжособистісних стосунків В. Шутца (в адаптації 

А. А. Рукавішнікова, 1992); Опитувальник соціальних навичок (Д. Н. Хломов, 

С. А. Баклушинський, О. Ю. Казьмина, 2008); Методика «Адаптивні стратегії 

поведінки» (Н. Н. Мельнікова, 2004); Шкала міжособистісної (соціальної) довіри 

Дж. Б. Роттера (в адаптації С. Г. Достовалова, 2006); Тест рефлексивної 

комунікативності І. В. Аношкіна (2014); Опитувальник цінностей Ш. Шварца (в 

адаптації В. Н. Карандашева, 2004); Тест атрибутивних стилів Н. Л. Рудіної 

(2009); Тест впевненості в собі В. Г. Ромека (2008); Методика діагностики 

соціально-психологічних настанов особистості в мотиваційно-потребовій сфері 

(альтруїзм – егоїзм, процес – результат) О. Ф. Потьомкіної (2003). 
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Статистичний аналіз даних здійснювався за допомогою пакета статистичних 

програм SPSS 12, AMOS 18, SPSS Modeler 18. Використовувався регресійний, 

експлораторний факторний, дисперсійний та дискримінантний аналіз, побудови 

нейронних мереж і мереж Байєса. 

 

3.2. Виявлення типології переживання суб'єктивного соціального благополуччя 

За результатами проведених досліджень ми прийшли до висновку, 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). Більшість досліджень зорієнтовані на 

вивчення афективного та когнітивного компоненту, як правило особливості 

соціальної поведінки та їх зв'язок із переживанням задоволеності взаєминами 

представлений обмежено. В нашому дослідженні на початковому етапі як 

параметри ССБ ми враховували: рівень задоволення соціальних потреб 

(когнітивний компонент), а також задоволеності соціальними стосунками та 

становищем в групах (сім’ї, дружній групі, колективах). Було виявлено, що ці 

показники дуже сильно, хоч і не абсолютно, корелюють між собою, а тому 

диференціююча сила кожного компоненту окремо порівняно невелика. Тому за 

критерій було обрана особистісна орієнтація, що відображає, з одного боку, 

співвідношення індивідуального благополуччя та благополуччя інших людей, з 

другого, соціальну активність чи пасивність, пов’язану із задоволенням власних 

соціальних потреб. 

Як вже зазначалося, в літературі не склалося єдиного підходу до визначення 

переліку соціальних потреб, однак найчастіше згадуються три: в соціальній 

підтримці, соціальній зв’язності та соціальному схваленні. Кожна з них може бути 

спрямована на себе та на інших людей: потреби в соціальній зв’язності 

(внутрішній фокус – прив’язаність, відчуття «свого місця», прийняття, любов, 

зовнішній – належність, інтеграція, вплив), соціальному схваленні (внутрішній – 
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компетентність, цінність, довіра, зовнішній – повага, статус, визнання, 

солідарність, корисність), соціальній підтримці (внутрішній – розуміння, 

співпереживання, зовнішній – турбота, фізичний контакт, допомога). 

Головна проблема вивчення соціальних потреб полягає у відсутності 

верифікації параметра «достатньо»: кожна людина визначає сама, в чому будуть 

проявлятися зовнішні умови, наявність яких буде свідчити про те, що її потреба 

задоволена. Тому потрібно розрізняти міру вираженості (актуалізації) певної 

потреби в індивідуальній ієрархії та міру її задоволення. 

Тому в поле аналізу, спираючись на виокремлені (2 розділ) провідні 

соціальні потреби, були включені параметри вираженості таких соціальних 

потреб: у зв’язності (шкала «Соціальна дистантність» – ССБ, «Автономія» – 

методика К. Ріфф, шкала Ае «Близькі стосунки» опитувальника ОРО), 

включеності (шкала Ie – «Включеність», шкала Iw – «Афіліація»), підтримці 

(«Соціальне схвалення», питання анкети), соціальній помітності («Соціальна 

помітність», «Досягнення», «Влада» – методика Ш. Шварца). Оскільки важливим 

в переживанні благополуччя є провідний тон емоцій, в поле аналізу були внесені 

рівні задоволеності стосунками та становищем в групах різного рівня («Емоційне 

прийняття», питання анкети). 

В ході факторного аналізу даних виокремилися три фактори, що пояснювали 

55,3% загальної дисперсії. Було використане косокутне обертання Direct oblimin, 

оскільки фактори можуть корелювати між собою виходячи із специфіки матеріалу 

для аналізу. Наприклад, очевидно, що одна й та ж особа в одних соціальних 

групах може демонструвати соціальну помітність та брати на себе 

відповідальність за те, що відбувається, тоді як в інших утримуватися від активної 

участі. 

В перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 30,512%) увійшли такі 

характеристики, як «Емоційне прийняття» (факторне навантаження – 0,861), 

«Соціальне схвалення» (0,784), «Соціальна дистантність» (–0,699), «Отримання 

соціальної допомоги» (0,642), «Соціальна помітність» (0,549), що дало змогу 

позначити цей фактор як «Задоволеність соціальних потреб». 
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Другий фактор (15,95%) утворений такими дескрипторами як шкала Ie 

(включеність, прагнення належності до різних соціальних груп) (0,772), шкала Ае 

(прагнення до довірчих стосунків) (0,735), шкала Iw (афіліація) (0,577), шкала Сw 

(контроль з боку інших) (0,531), що дозволило нам припустити, що цей фактор 

відображає «Соціальну залежність» (джерело соціального блага – зовнішнє). 

В третій фактор «Владність» (11,192%) увійшли такі характеристики: шкала 

Се (вплив на інших) (0,757), «Досягнення цілі як індивідуальний пріоритет» 

(0,719), «Соціальна помітність» (0,651), шкала Iw (афіліація) (0,502), «Соціальне 

схвалення» (0,420). Джерело соціального блага є особистісним (внутрішнім). 

Відзначимо, що орієнтація на зовнішнє (соціальне) чи внутрішнє 

(індивідуальне) джерело соціального блага не утворює єдиний континуум, тобто 

існує певний баланс між співвідношенням індивідуального та соціального, що 

може зміщуватися протягом життя або під впливом життєвих подій в ту чи іншу 

сторону. Власне це і відобразив факторний аналіз. Однак для побудови типології 

ми використали двополюсну систему, з метою більш чіткого представлення 

отриманих результатів. Орієнтація на зовнішнє чи внутрішнє джерело соціального 

блага дещо наближається за змістом до виміру «індивідуалізм – колективізм», 

однак в даному випадку мова йде не про культурну орієнтацію (як у Х. Тріандіса), 

а про особистісну характеристику (співвідношення егоїстичного 

(ідіоцентричного) та соціального (алоцентричного) благополуччя). 

 

 

 

Зауважимо, що незважаючи на використання косокутного обертання, не 

вдалося уникнути розпорошення окремих характеристик (зокрема соціального 

схвалення, соціальної помітності та афіліації – прагнення бути суб’єктом 

спілкування) по різним факторам. На нашу думку, поясненням може бути 

особливості феномену соціальних потреб. Очевидно, що потреби мають свою 

динаміку: якщо певна потреба задовольняється, на певний час вона втрачає свою 

актуальну значущість. Однак це не дозволяє говорити, що в певний момент часу 
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людина керується якоюсь одно потребою: вони утворюють складний 

симптомокомплекс. Як правило, здійснюються ті соціальні взаємодії, що 

дозволяють задовольнити кілька потреб водночас [McKenzie, Tullock, 1981]. 

Таким чином, в ході нашого аналізу було відображено той факт, що соціальні 

потреби неможливо «відділити» одна від одної. Особливо це стосується такої 

характеристики як включеність, що описує прагнення будь-якої особистості 

належати до різних соціальних груп та шукати тих людей, з якими їй приємно 

спілкуватися [Єлейко, 2013]. Входити в групи можна і завдяки ролі керівника, і 

завдяки ролі виконавця. Однак ми припускаємо, що в індивідуальній ієрархії 

певні потреби стоять вище інших (найбільш поширена теорія щодо такої 

структури – піраміда потреб А. Маслоу). Таким чином, ці потреби зумовлюють 

індивідуальні пріоритети в стратегіях взаємодії з іншими людьми (як приклад, 

можемо навести типологію К. Хорні: «від людей», «до людей», «проти людей»). 

Особливо потрібно поточнити роль потреби в автономії. В літературі 

точаться дискусії щодо того, чи є ця характеристика антиподом соціальної 

зв’язності (один континнум), чи є самостійним параметром дорослої особистості 

(як в теорії самодетермінації Е. Десі та Р. Раяна). Однак в ході попереднього 

емпіричного дослідження виявилося, що автономної моделі благополуччя не 

існує: в будь-якому випадку соціалізована особистість взаємодіє з соціальним 

середовищем, може варіюватися лише його значущість. В жодному з варіантів 

факторного аналізу змінна «Автономія» не виділилася в окремий фактор, а 

увійшла як додатковий параметр в усі три фактори: перший (з факторним 

навантаженням 0,441), другий (–0,419) та третій (0,382). Оскільки правило 

якісного факторного aналізу: «Одна змінна – один фактор», ця змінна була 

виключена з аналізу. 

В ході здійснення факторного аналізу вибули з аналізу емоційні переживання 

(за критерієм частки дисперсії змінної – Communality). Вище ми зазначали, що 

вони утворюють відносно автономний вимір ССБ, оскільки «владні», 

«самодетерміновані» та «залежні» можуть мати як високий, так і низький рівень 

афекту пов’язаного з соціальними стосунками. Тому, на нашу думку, емоції 
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становлять окремий, відносно незалежний «результуючий» вимір соціального 

благополуччя. Крім того, афективний компонент становить результуючу 

соціальних взаємодій, тоді як оцінка задоволеності соціальних потреб постає 

умовою ССБ (головною, однак не єдиною з причин переживання позитивного 

афекту, пов’язаного з соціальним функціонуванням). 

На нашу думку, ССБ особистості можна представити як суб’єктивний 

простір оцінок, що утворений двома осями. Перша вісь являла собою континуум 

значень задоволеності соціальних потреб, а друга – особистісна орієнтація на 

джерело соціального блага: внутрішнє (власна особистість) або зовнішнє (інші 

люди або групи). Суб’єктивний простір та типи представлений на рис. 3.1. 

  
Задоволення соціальних потреб високе 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє джерело соціального блага  Внутрішнє 

 

спрямованість на задоволення соціальних потреб 

Соціальна      Індивідуальна 

 

 

 

 

 

 

Задоволення соціальних потреб низьке 

 

Рис. 3.1. Суб’єктивний простір ССБ та його типи 
 

Очевидно, що соціально-психологічна спрямованість може мати «середній» 

рівень. Однак ми не виділяли тип комбінації середніх значень параметрів, тому 

що, як правило, в індивідуальній свідомості потреби оцінюються або як 

задоволені, або як незадоволені. Для емпіричної верифікації запропонованої 

типології всі респонденти за індивідуальними показниками були віднесені до 

певного типу. 

 

ЗАРАДНИЙ 
 

ДБАЙЛИВИЙ 

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ 
 

БЕЗПОРАДНИЙ 
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Отже, наступним кроком стало проведення кластерного аналізу для 

виявлення типової моделі переживання ССБ. Спочатку був здійснений 

ієрархічний кластерний аналіз, який дав змогу виявити кількість кластерів (груп), 

на які поділилися респонденти, – 4. Результати нашого дослідження (табл. 3.1) 

дали змогу виокремити чотири типи осіб, які по-різному уявляють та 

вибудовують своє соціально-психологічне благополуччя. 

Таблиця 3.1 

Результати кластерного аналізу (значення фактору, М) 
 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Фактор1 «Задоволеність 

соціальних потреб» 

0,21876 

вище від 

середнього 

0,05103 

нижче від 

середнього 

–1,54465 

низький 

0,73454 

високий 

Фактор 2 «Соціальна залежність» 

Джерело соціального блага 

зовнішнє 

1,12123 

високий 

–0,72017 

низький 

0,01276 

вище від 

середнього 

–0,22624 

нижче від 

середнього 

Фактор 3 «Владність» Джерело 

соціального блага внутрішнє 

–0,04975 

нижче від 

середнього 

–0,87662 

низький 

–0,14885 

вище від 

середнього 

0,98784 

високий 

Кількість осіб 96 (24,0%) 114 (28,5%) 73 (18,3%) 117 (29,3%) 
 
 

 

Першу за чисельністю групу складають особи, що орієнтовані на соціальні 

норми, для них актуальне соціальне порівняння, пошук соціального схвалення, 

особливо в «колі турботи», однак вони активно перетворюють власне соціальне 

середовище, керують ним, вибудовуючи той соціально-психологічний простір, що 

буде їх влаштовувати. В них найменше переживання соціальної дистантності і 

найвищий рівень ССБ. Ми позначили цю групу як «Зарадний тип». 

Друга група складається з респондентів, яким притаманний відносно високий 

рівень особистісної автономії, вони менше шукають соціального схвалення і не 

погоджуються «робити все, що завгодно», щоб зберегти гарні стосунки. Вони 

здатні на конфронтацію, якщо поведінка інших людей заважає їм досягти власних 

цілей. Вони досить соціально адаптивні, в них середній рівень суб’єктивного 

соціального благополуччя. Серед інших груп за всіма показниками ССБ вони 

займають проміжне становище. Цю групу ми визначили як «Незалежний тип». 
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Для третьої за чисельністю групи характерний алоцентризм (орієнтація на 

інших на противагу егоцентризму). Її представники орієнтовані на соціальні 

норми і правила, шукають соціального схвалення, особливо у «кола турботи». 

Заради останнього можуть пожертвувати власними інтересами. Менше схильні до 

пошуку соціального схвалення публічного (відносно незнайомих людей). Однак 

вони пасивні, схильні до перетворення власної особистості, а не соціального 

середовища. В соціальній ситуації усвідомлено віддають право керувати подіями 

іншим людям, заразом перекладаючи відповідальність і за власну поведінку. У 

них низький рівень соціальної дистантності та більш позитивні (порівняно зі 

іншими групами) уявлення про людей. Рівень ССБ – вище від середнього. Ми 

позначили дану групу як «Дбайливий тип». 

Для четвертої найменш чисельної групи характерна соціальна пасивність. 

Вони не схильні до активних дій з перетворення власного соціального 

середовища, «пливуть за течією». Для них характерна вивчена безпорадність та 

низький рівень задоволеності своїм соціальним функціонуванням. В них 

найнижчі показники за всіма параметрами ССБ. Вони (порівняно з іншими 

групами) в найбільшій мірі відчувають себе відмежованими від соціального 

середовища, перш за все в сім’ї. Для них характерні більш негативні уявлення про 

людей в цілому та низький рівень довіри до них («людина людині – вовк»). Вони 

не шукають соціального схвалення, їм притаманна «соціальна мімікрія». Ця група 

має найнижчий показник загального ССБ. Ми позначили цю групу як 

«Безпорадний тип». 

Статистична перевірка придатності теоретичної типології здійснювалася за 

допомогою процедури дискримінантного аналізу, що дозволяє статистично 

оцінити відповідність теоретичної класифікації респондентів емпіричній. 

Придатність моделі оцінювалася за допомогою показника точності передбаченої 

класифікації. Був розрахований коефіцієнт віднесення респондентів до 

теоретично виділених типів у відповідності до значень індивідуальних показників 

за шкалами ССБ. Чим вищий відсоток співпадіння, тим вища емпірична 



238 

 

природність моделі. Результати дискримінантного аналізу представлені в 

табл. 3.2. 

Відповідність між теоретичним і емпіричним розподілом респондентів 

складає 88,53%. В різних групах така відповідність відрізнялася. Так, 

максимальна відповідність спостерігалася в групах з найбільш високим (зарадний 

тип – 91,52%) та найнижчим (безпорадний тип – 97,26%) рівнем ССБ. Тоді як в 

групах із середнім рівнем ССБ точність віднесення респондентів була нижчою: 

84,21% – у незалежного та 83,33% – у дбайливого типу. 

Таблиця 3.2 

Класифікаційні функції для типів ССБ, коефіцієнти включення та 

рівень значущості 
 

 Зарад-

ний тип 

Дбайли-

вий тип 

Незале-

жний 

тип 

Безпо-

радний 

тип 

λ-

Вілкса 

F-вида-

лення 

Рівень 

значу-

щості 

Емоційне 

прийняття 

1,603 1,537 1,582 1,151 0,420 120,609 ≤0,001 

Соціальна 

помітність 

0,338 0,243 0,164 0,255 0,386 74,536 ≤0,001 

Соціальна 

дистантність 

0,953 0,973 1,031 1,218 0,377 56,785 ≤0,001 

Соціальне 

схвалення 

0,996 1,000 0,911 0,807 0,341 43,543 ≤0,001 

Соціальні 

переконання 

0,498 0,622 0,642 0,651 0,346 35,460 ≤0,001 

Константа –76,714 –72,804 –69,553 –59,778    

 

Ці типи статистично достовірно відрізняються між собою за показниками 

ССБ. Результати дисперсійного аналізу свідчать про відмінності між виділеними 

типами за всіма шкалами ССБ (табл. 3.3). 

В групі зарадного типу найбільше представників з рівнем ССБ вище від 

середнього та високим, в групі дбайливого типу відповідно вище від середнього і 

середнім. Серед незалежного типу найчастіше зустрічається середній і нижче від 

середнього рівні ССБ, а серед безпорадного – нижче від середнього і низький. 

Однак відповідність рівня соціального благополуччя та стратегій соціальної 

поведінки не є абсолютною: і в групі зарадного типу є особи, хоч їх і незначна 

кількість, з низьким рівнем благополуччя, і певна кількість респондентів 

безпорадного типу мають показники соціального благополуччя вище від 
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середнього. Вочевидь існують певні компенсаторні механізми, які дозволяють 

досягти благополуччя за рахунок внутрішніх резервів. 

Як зазначалося вище, особливістю переживання ССБ є те, що воно не має 

провідного компоненту, який знаходився б на вершині ієрархії. Ми припустили, 

що в групах різного типу провідними для ССБ будуть різні соціальні потреби. 

 

Таблиця 3.3 

Основні характеристики суб'єктивного соціального благополуччя 

представників різних типів (відмінності на рівні р≤0,01)* 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

Соціальна 

помітність 

50,62↑ 39,00↓ 45,55 38,44↓ 

Соціальна 

дистантність 

17,27↓ 18,61↓ 21,15 28,64↑ 

Емоційне прийняття 42,68↑ 40,96↑ 40,32 30,42↓ 

Соціальне схвалення 38,81↑ 37,05↑ 34,11 29,07↓ 

Соціальні 

переконання 

20,88 21,81↑ 21,02 19,97↓ 

Загальний показник 

Стени 

135,52↑ 

8 

126,66 

7 

113,30 

6 

89,26↓ 

4 

Низький рівень ССБ 0,8% – 0,9% 21,9% 

Рівень ССБ нижче 

від середнього 

4,2% 8,3% 25,4% 60,3% 

Середній рівень 

ССБ 

15,3% 36,5% 55,3% 16,4% 

Рівень ССБ вище від 

середнього 

48,3% 38,5% 13,2% 1,4% 

Високий рівень ССБ 31,4% 16,7% 5,3% – 

* Тут і далі: ↓ - найнижчі показники, що статистично відрізняються від інших груп 

↑ - найвищі показники, що статистично відрізняються від інших груп 

Курсивом виділено найнижчі показники, полужирним – найвищі 

 

Для перевірки цього припущення був здійснений регресійний аналіз, де 

залежною змінною був рівень ССБ, а незалежними – його компоненти. Основні 

результати наведені на рис. 3.2. 

В процесі покрокової множинної регресії в групі зарадного типу найбільш 

значущим компонентом для переживання соціального благополуччя є соціальна 

помітність (R
2
=0,673, β=0,443), на другому місці – соціальне схвалення (R

2
=0,141, 

β=0,256), далі – низька соціальна дистантність (R
2
=0,093, β=–0,303), на 



240 

 

четвертому місці – позитивні переконання (R
2
=0,060, β=0,236), і на останньому – 

емоційне прийняття близькими людьми (R
2
=0,034, β=0,218). Таким чином, 

запорукою переживання ССБ для цього типу є публічність, визнання за особою 

ролі публічного діяча, тоді як інтимним міжособистісним стосункам приділяється 

менше уваги. 

В групі дбайливого типу ієрархія склалася дещо інша. Так, найбільш 

важливим для визначення своєї соціальної ситуації як оптимальної є соціальне 

схвалення (R
2
=0,526, β=0,244), на другому місці – відсутність почуття соціальної 

відмежованості (R
2
=0,191, β=–0,381), наступне – соціальна помітність (R

2
=0,171, 

β=0,490), на четвертому місці – комфортні близькі стосунки (R
2
=0,060, β=0,279) і 

на останньому – соціальні переконання (R
2
=0,051, β=0,235). Отже, для дбайливого 

типу головним є переживання близькості взаємин та орієнтація на соціальну 

оцінку. 

 

 
 

Рис. 3.2. Парціальні внески окремих компонентів в загальний індекс ССБ залежно 

від типу його переживання (у %) 

 

Для незалежного, як і для зарадного типу, найбільш значущою виявилася 

соціальна помітність (R
2
=0,604, β=0,492). Наступні 17,1% дисперсії (β=0,276) 
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припадає на задоволеність близькими стосунками, далі (R
2
=0,114, β=–0,332) іде 

відсутність відчуття соціальної відмежованості, на передостанньому місці – 

соціальні переконання (R
2
=0,071, β=0,260), і найменш значущим є соціальне 

схвалення (R
2
=0,040, β=0,258). Таким чином, в такому розподілі відобразилась 

особистісна автономія, акцент на соціальну помітність, однак вона має інший, 

орієнтований на ближнє коло спілкування, характер. 

Безпорадний тип має ієрархію подібну до тієї, що проявилася у незалежного 

типу. Перше місце посідає соціальна помітність (R
2
=0,620, β=0,435), друге – 

близькі стосунки (R
2
=0,188, β=0,310) (найвищий рівень значущості серед всіх 

груп), третє – знижена соціальна дистантність (R
2
=0,107, β=–0,328), на четвертому 

– соціальне схвалення (R
2
=0,055, β=0,271) і на останньому – позитивні соціальні 

переконання (R
2
=0,031, β=0,214). Отже, представники цього типу також 

орієнтовані на помітність в стосунках з ближнім колом, однак для них меншу 

значущість має зміст уявлень про людей, а більшу – соціальне схвалення. 

Інтегровані внески компонентів ССБ вираховані за допомогою побудови 

нейронних мереж і дозволяють врахувати їх опосередкований взаємовплив 

(рис. 3.3). В такому випадку очевидною стає провідна роль соціальної помітності, 

що полягає у усвідомленні власної соціальної ролі і можливості впливати на 

соціальну ситуацію.  
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Рис. 3.3. Інтегровані внески окремих компонентів в загальний індекс ССБ залежно 

від типу його переживання (у %) 

 

Найменш впливовим компонентом для всіх типів є позитивні соціальні 

уявлення. Не змінилися провідні позиції соціальної зв’язності для дбайливого 

типу й емоційне прийняття для безпорадного. Найбільші зміни стосувалися 

значущості соціального схвалення: воно стало більш виразним для зарадного типу 

і менш виразним для дбайливого. Таким чином, можемо зробити висновок, що 

соціальні потреби як складові ССБ не можна розглядати як ізольовані виміри, 

вони є системним феноменом, що утворює складну, часто неочевидну у 

безпосередніх відчуттях особистості, систему оцінок відповідності бажаного і 

реального в соціально-психологічному просторі. 

Таким чином, провідними компонентами ССБ є задоволення потреб у 

соціальній помітності (соціальна впливовість і соціальний внесок) та соціальному 

схваленні (через соціальне порівняння). Дбайливий тип відрізняється від інших 

груп зорієнтованістю на соціальне схвалення і відмовою від акцентування 

публічності. Зарадний тип в найбільшій мірі орієнтований на соціальну помітність 

і в найменшій – на соціальне схвалення. Безпорадний тип відрізняється низькими 
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показниками задоволення соціальних потреб, а незалежний – орієнтований на 

особистісну автономію, а тому йому менше притаманна соціальна зв’язність. 

 

3.3. Психологічні особливості типів суб'єктивного соціального благополуччя  

З метою поглиблення уявлень про психологічні особливості кожного типу, 

здійснювався аналіз варіацій (ANOVA) за рядом демографічних і соціально-

психологічних параметрів. Власне очевидним є факт, що чоловіки та жінки по-

різному організовують свої контакти та надають їм відмінної значущості. 

Виходячи з гендерних стереотипів можемо припустити, що серед чоловіків 

більше представників зарадного типу, а серед жінок – дбайливого. Отриманий 

розподіл між групами відображений в таблиці 3.4 (основні результати 

дослідження описано в статтях [Данильченко, 2016]). 

Статистично значущі відмінності виявлено в групах осіб, що орієнтовані на 

перетворення соціального середовища (більше чоловіків), тоді як серед жінок 

більше самодетермінованих, що менше спираються на соціальне схвалення 

порівняно з чоловіками (що суперечить гендерним стереотипам). Дещо 

неочікуваним є факт, що серед алоцентричних осіб більше чоловіків, аніж жінок 

(потрібно проводити додаткові дослідження: чи стосується така закономірність 

саме Північної України, чи є культурною особливістю). 

Таблиця 3.4 

Представленість типів ССБ в статевих групах 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

Чоловіків 31,3% 26,7% 20,0% 22,0% 

Жінок 28,0% 22,4% 33,6% 16,0% 

р 0,05 – 0,01 – 

 

Для з’ясування ролі фактору статі був проведений дискримінантний аналіз. 

За його результатами переживання загального соціального благополуччя самого 

по собі від статі не залежить. Однак на статистично значущому рівні вагомими 

аспектами переживання ССБ (λ-Вілкса=0,967, χ
2
=13,417, р≤0,001, F=1,346) 

виявилася соціальна помітність: висока для чоловіків (відстань до центроїда 

0,238) і низька для жінок (відстань до центроїда –0,144). Також значущим 
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виявилося соціальне схвалення особливо для жінок (F=–0,931). Таким чином, 

отримані результати узгоджуються із змістом традиційних гендерних стереотипів: 

соціальна помітність більше приписується маскулінному образу, а соціальне 

схвалення – фемінінному. 

Віковий розподіл за типами ССБ наведений в таблиці 3.5. Як видно з 

результатів, зарадний тип частіше зустрічається серед молоді до 34 років, що 

власне узгоджується з віковими задачами цього періоду: створити соціальне 

середовище собі до смаку (за термінологією Е. Еріксона вирішити задачу 

«близькості – ізоляції»: «знайти особливу жінку / чоловіка», «створити дружні 

зв’язки», «знайти собі наставника»). В віці 35-59 років частіше зустрічається 

незалежний тип, орієнтований на досягнення та особистісну автономію. За 

Е. Еріксоном, вікова задача цього періоду – генеративність як зацікавленість в 

влаштуванні життя (в нормі – інших людей або, рідше, власного життя). 

Вважається, що фокус інтересів повинен виходити за межі сімейного кола і 

стосуватися турботи про майбутнє світу. Якщо дану задачу вирішити не вдається, 

формується напружене створення успішної особистості за рахунок інших сторін 

життя, нестача довіри, зосередженість на власних потребах, самозануреність.  

 

Таблиця 3.5 

Представленість типів ССБ в різних вікових групах (%) 
 

 Зарадний тип Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

 

До 34 років 34,7 26,5 19,9 18,9 100% 

35-59 років 21,9 18,3 42,2 17,6 100% 

60 років і старше 6,3 31,3 25,0 37,5 100% 

 

Група осіб старше 60 років (пізня дорослість) набуває благополуччя двома 

шляхами. Або у випадку задоволеності життям та набуття особистісної цілісності 

вони проявляють турботу про інших, часто до самозречення. В протилежному 

випадку – незадоволеності своїм життя та каяття в згаяному життя – формується 

відчуття безпорадності та фаталістичного сприймання світу. Рівень ССБ тут 

найнижчий. 
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Головний акцент в нашому дослідженні ми робили на афективний компонент 

ССБ, представлений оцінкою взаємин індивіда з різними соціальними об’єктами. 

Розподіл за рівнем задоволеності стосунками наведений в таблиці 3.6. 

Як бачимо, існує майже повна відповідність задоволення соціальних потреб 

та задоволеності стосунками в групах з найвищим і найнижчим рівнями ССБ. 

Найбільш задоволені стосунками з іншими людьми і життям в цілому 

представники зарадного типу, а найбільш незадоволені – представники 

безпорадного типу. Проміжні групи між собою за афектом, пов’язаним із 

стосунками, майже не відрізняються. 

Дбайливий тип серед інших вирізняється сприйманням як високого 

міжособистісного статусу в колективі, а представники незалежного типу 

задоволені стосунками з дітьми і сприймають свій загальний статус як порівняно 

низький. Зауважимо, що стосункам з сусідами не надавалося великої ваги 

(здебільшого вказували на середній варіант, позицію «3» обрало 37,3% 

опитуваних): відмінностей не виявлено, середні показник від 3,33 до 3,63. 

Таблиця 3.6 

Рівень задоволеності стосунками 
 

Параметри 

Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалеж-

ний тип 

Безпо-

радний 

тип  

р 

Задоволеність життям (max – 10) 6,71 6,44 6,36 5,25↓ 0,01 

Відчуття щастя (max – 10) 7,20 6,86 6,78 5,55↓ 0,01 

Становище в сім’ї (max – 7) 6,04 5,74 5,59 4,86↓ 0,01 

Стосунки за батьками (max – 5) 4,32 4,19 4,07 3,40↓ 0,01 

Стосунки з дітьми (max – 5) 4,26↑ 3,89 4,11↑ 3,62 0,01 

Стосунки з партнером (max – 5) 3,78 3,59 3,63 2,84↓ 0,01 

Стосунки з родичами (max – 5) 3,91 3,73 3,77 3,16↓ 0,01 

Становище в дружній групі (max 

– 7) 
5,73↑ 5,26 5,48↑ 4,81↓ 0,01 

Стосунки з друзями (max – 5) 4,14 3,94 4,03 3,55↓ 0,01 

Становище в колективі (max – 7) 5,35↑ 5,04↑ 4,88 4,53↓ 0,01 

Стосунки з колегами (max – 5) 3,88↑ 3,70 3,75 3,52↓ 0,05 

Стосунки із знайомими (max – 5) 3,90↑ 3,79 3,78 3,55↓ 0,05 

Статус*  30,23↑ 26,03 24,23↓ 23,33↓ 0,01 

Задоволеність власною 

соціальною ситуацією (max – 7) 

4,68 4,76 4,41 3,91↓ 0,01 

Задоволеність своїм становищем 

в суспільстві (max – 5) 

3,67↑ 3,39 3,35 3,04↓ 0,01 

Суб’єктивне благополуччя 22,94↑ 21,38↑ 19,96 17,21↓ 0,01 
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(Е. Динер) 

* пропонувалась графічна методика за принципом «драбинки самооцінки» (max – 54) 

 

Особливо хотілося б відзначити результати за методикою, що стали 

класикою соціологічних досліджень (SWLS). Якщо порівнювати рівень 

задоволеність життям з російськими даними, то існують статистично значущі 

відмінності (р≤0,001). В нашому дослідженні результати істотно нижчі (20,68 

проти 21,9) [Леонтьев, Осин, 2008]. Різні типи потрапили в різні категорії: 

зарадний та дбайливий типи задоволені своїм життям в незначній мірі, 

незалежний тип продемонстрував середній результат, а безпорадний тип 

незадоволений в незначній мірі. 

Як вже зазначалося, в літературі існують розходження щодо критеріїв ССБ. 

Найчастіше згадується два: 1) задоволеність стосунками і 2) домінуючий афект 

(позитивний чи негативний). Для висвітлення емоційної сторони соціального 

життя, а також для з’ясування динаміки соціального настрою, респондентам було 

запропоновано питання щодо провідного емоційного фону за останні 4-5 років (1 

– значно менше, 6 – значно більше). Основні результати наведені в таблиці 3.7. 

З наведених даних можемо зробити висновок, що загальна тенденція 

зберігається. Представники зарадного типу вказують на істотно вищі прояви за 

останні 4-5 років таких соціальних феноменів, як повага, впевненість, любов і 

підтримка. Також вони відзначають, що в їх житті стало менше страху. Тоді як 

представники безпорадного типу, навпаки, підкреслюють, що в їх переживаннях 

страху стало більше, а радості і любові – менше. Досить позитивні переживання в 

останні 4-5 років відчувають представники дбайливого типу, за напрямком змін 

вони збігаються з зарадним, тільки покращання не такі суттєві. Така ж тенденція, 

але ще слабше виражена, фіксується і в групі незалежного типу. 

Таблиця 3.7 

Домінуючі переживання за останні 4-5 років (найбільша кількість виборів) 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

χ
2
 

р 

Радості більше (37,9%) скоріше більше 

(33,3%) 

скоріше більше 

(30,6%) 

скоріше менше 

(29,2%) 

0,01 

Впевненості більше (45,7%) більше (35,4%) скоріше більше 

(28,8%) 

скоріше більше 

(33,3%) 

0,01 
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Свободи більше (30,0%) скоріше більше 

(30,5%) 

більше (26,1%) скоріше більше 

(26,4%) 

0,01 

Порядку більше (37,1%) скоріше більше 

(43,2%) 

скоріше більше 

(34,2%) 

скоріше більше 

(30,6%) 

– 

Страху менше (34,5%) скоріше менше 

(33,7%) 

скоріше менше 

(24,3%) 

більше (25,0%) 0,01 

Підтримки більше (38,8%) більше (36,8%) скоріше більше 

(35,1%) 

більше (25,0%) 0,01 

Поваги більше (47,8%) більше (45,3%) скоріше більше 

(35,1%) 

більше (35,1%) 

скоріше більше 

(40,3%) 

0,01 

Любові значно більше 

(38,3%) 

більше (29,5%) більше (28,8%) скоріше менше 

(23,6%) 

0,01 

 

Якщо за критерій брати усереднені показники, то можемо вибудувати такий 

рейтинг. Найвище оцінили переживання радості в своєму житті представники 

зарадного типу (М=4,25), а найнижче – особи безпорадного типу (3,17). Стосовно 

страху ситуація зворотна: найвищі показники у безпорадного (3,65), а найнижчі – 

у зарадного типу (2,60). Відносно високе переживання страху характерне і для 

дбайливого типу (3,31). Любовних преживань і відчуття поваги на статистично 

значущому рівні (р≤0,01) менше у безпорадного типу (відповідно 3,81 і 4,03), на 

відміну від всіх інших, у яких цей рівень приблизно однаковий (4,48…4,70 і 

4,45…4,84). Підтримки істотно більше (р≤0,01) у зарадного та дбайливого типу 

(відповідно 4,68 і 4,47), тоді як представники безпорадного типу підтримки 

помічають менше (3,75). Таким чином, безпорадній групі притаманна виражена 

тривожність, песимістична оцінка ситуації, підвищена турбота про власну 

безпеку. Ця група є цільовою для надання психологічної допомоги з метою 

підвищення переживання благополуччя. Одним із напрямків такої роботи може 

бути корекція афективного фокусу. 

Намагаючись з’ясувати, які емоційні стани є найбільшими корелятами 

соціального благополуччя, ми здійснили регресійний аналіз даних для кожного 

типу окремо, де залежною змінною було ССБ, а незалежними – емоційні 

переживання. Було виявлено, що подібна залежність є досить умовною. Так, для 

групи дбайливого типу найбільш важливим було зниження переживання страху 

(R
2
=0,093, β=–0,305); для незалежного типу важлива впевненість (R

2
=0,123, 
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β=0,350), а для безпорадного типу – любов (R
2
=0,085, β=0,292). Для зарадного 

типу зв'язок між ССБ і домінуючими емоційними станами не виявлено. 

Оскільки зв’язки між емоціями та відчуттям благополуччя реципрокні, 

складно вказати, що є причиною, а що наслідком. В останній час серед 

європейської та американської психології поширюється думка, що емоції – 

первинні [Lyubomirsky, King, Diener, 2005; Vaillant, 2002]. Знайдені емпіричні 

підтвердження, що зовнішні негативні події впливають на емоційні переживання 

короткотривало, потім людина повертається до звичного емоційного балансу, 

який є особистісної характеристикою [Fredrickson, 2001; Fredrickson, Kahneman, 

1993]. Таким чином, можемо зробити висновок, що позитивне бачення світу 

можна і потрібно розвивати в ході психологічної практики, оскільки це дає 

можливість істотно підвищити рівень суб'єктивного благополуччя (як загального, 

так і соціального). Незважаючи на досить розроблені форми роботи з емоціями в 

рамках зарубіжної психології (І. Бонівелл, Е. Динер, А. Елліс, С. Любомирскі, 

М. Селігман, А.Паркс), для вітчизняної аудиторії більше доступна популярна 

література доволі низької якості. Серед написаних науковцями-психологами 

праць слід відзначити «Тренінг насолоди» В. та О. Ромек (2009); «Психологія 

оптимізму» Н. В. Самоукіної (2001); «Тренінг позитивного мислення» 

Т. В. Ексакусто (2012). 

Дуже важливим параметром, на нашу думку, є вираженість соціальних 

потреб. Оскільки «Опитувальник параметрів ССБ» вимірює ступінь 

задоволеності, для фіксації наявних потреб ми використали Опитувальник 

міжособистісних стосунків В. Шутца. Автор виходить з того, що провідних 

потреб є три: потреба включення (створення і підтримка задовільних стосунків, 

спрямованих на взаємодію і співробітництво), потреба контролю, потреба афекту 

(прагнення створювати і утримувати задовільні взаємини, спрямовані на любов й 

емоційні стосунки). Кожна потреба спрямована на себе та на інших людей. 

Рівень вираженості кожної потреби в групах з відмінним типом благополуччя 

представлений в таблиці 3.8. Можемо зробити висновок про істотні відмінності у 

соціальних потребах в різних групах. Найвищі показники за включеністю й 
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афіліацією зафіксовані в групах зарадного та дбайливого типів. Такі особи 

прагнуть активно належати до різних груп, бути якомога частіше серед людей, 

орієнтовані на співпрацю. У них яскраво виражена потреба у прийнятті іншими 

людьми. Особи незалежного типу уникають соціальних контактів і мають 

схильність спілкуватися з обмеженою кількістю людей. Прагнення до довірчих 

стосунків в них пов’язане з загальними уявленнями про людей, ступенем їх 

позитивності (r=0,209, р≤0,01). 

Таблиця 3.8 

Особливості соціальних потреб у осіб з різним типом ССБ (max – 9, М)* 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалеж-

ний тип 

Безпорад-

ний тип  

р 

Шкала Ie Включеність 5,28↑ 5,72↑ 3,79↓ 4,01↓ 0,01 

Шкала Iw Афіліація 5,30↑ 4,96↑ 2,20↓ 3,60 0,01 

Шкала Ce Контроль 7,13↑ 6,08 3,74↓ 6,01 0,01 

Шкала Cw Підкореність 2,67↓ 5,58↑ 2,95↓ 4,64 0,01 

Шкала Ae Довірчі стосунки 3,25 3,89↑ 2,17↓ 2,19↓ 0,01 

Шкала Aw Широта зв’язків 5,0↑ 4,71 4,20↓ 3,74↓ 0,01 

* норма 2…7 балів 

 

У зарадного типу надзвичайно виражена потреба у контролі інших (за 

стандартом методики вище 7 – екстремально високі бали, що можуть свідчити 

про компульсивну поведінку), також вони не приймають контролю над собою. 

Відзначимо, що у дбайливого типу на високому рівні представлені як потреба 

контролю з боку інших, так і потреба в контролі інших (можемо припустити, що 

ці тенденції стосуються різних категорій: ближнього та публічного кола). 

Відзначимо, що незалежний тип уникає як відповідальності й лідерської ролі, так 

і контролю з боку інших. Найменше виражена потреба у довірчих стосунках з 

іншими у незалежного та безпорадного типів – вони дуже обережні при 

встановленні близьких стосунків. Таким чином, для встановлення глибоких 

емоційних взаємин їм потрібен тривалий час. Оскільки вимоги до партнерів 

доволі високі, вони можуть розчаруватися (і як правило розчаровуються) у 

партнері. Наприклад, в нашій вибірці серед представників незалежного та 

безпорадного типів відповідно 17,5% і 9,6% розлучених, 3,5% та 12,3% в шлюбі 

вдруге та 27,2% і 37% неодружених (серед «зарадних» відповідно – 7,6%, 5,9%, 
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42,7%). В них менше людей, з якими вони можуть обговорити особисті проблеми 

(в середньому – 2,87; у зарадного – 3,6, незалежного – 3,55, дбайливого – 3,42). 

Важливо відзначити, що представники зарадного типу демонструють найвищі 

показники за потребою афіліації (прагнення, щоб інші, всі без винятку, 

встановлювали з особою близькі емоційні стосунки, ділилися своїми відчуттями). 

Відповідно, в цій групі найбільш широка реальна соціальна мережа. 

Загальне переживання ССБ закономірно пов’язане з рівнем соціальних 

потреб (кореляції 0,104…0,311), особливо з потребою у включеності (r=0,311, 

р≤0,01) та потребою у близьких стосунках (r=0,268, р≤0,01). Однак специфіка 

соціальних потреб кожної групи зумовлює відмінні аспекти переживання ССБ. 

Так, потреба у близькості пов’язана з загальним рівнем ССБ прямо (r=0,239, 

р≤0,01) в зарадній групі, що свідчить про її схильність встановлювати близькі 

взаємини з широким колом людей, та зворотно (r=–0,234, р≤0,05) у дбайливій 

групі. Це можна пояснити, на нашу думку, психологічним ізоляціонізмом 

останньої. Її представники мають високу потребу у довірчих стосунках, однак 

акцентують її на «колі турботи» (членах родини, друзях). Зокрема, соціальна 

мімікрія підтверджується зворотним зв’язком між соціальною помітністю й 

прагненням, щоб всі без винятку встановлювали близькі взаємини (r=–0,258, 

р≤0,01). Крім того, задоволеність стосунками з близькими людьми в цій групі 

зворотно пов’язана з афіліацією (r=–0,240, р≤0,05): такі особи уникають 

товариства малознайомих людей. 

В безпорадного типу загальний показник ССБ пов'язаний з проявом 

контролю над іншими (r=0,313, р≤0,01). Вони пов’язують із владою і соціальну 

помітність (r=0,276, р≤0,05), і соціальне схвалення (r=0,256, р≤0,05). Складається 

парадоксальна ситуація: представники цієї групи відчувають себе найбільш 

безпорадними і вважають, що не мають контролю над подіями, однак саме 

проявляючи владу над людьми, переживають відчуття соціального комфорту. 

Важливим параметром ССБ є досягнення бажаного рівня близькості з 

соціальним оточенням (прайвасі). Очевидно, що люди відрізняються за потребою 

в інтимності. В нашому дослідженні соціальна дистантність (негативний параметр 
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ССБ) виявилася зворотно пов'язана з прагненням до широти зв’язків в ST групі 

(r=–0,193, р≤0,05), прагненням до довірчих стосунків у зарадній групі (r=–0,363, 

р≤0,01), однак прямо пов'язана з прагненням до довірчих стосунків в безпорадній 

групі (r=0,234, р≤0,05). На нашу думку, це можна пояснити тим, що в цій групі 

взаємини не приносять того задоволення, на яке розраховують респонденти. Тому 

спроба проявляти дружні почуття може бути невдалою (враховуючи низький 

рівень соціальних навичок), а відповідно негативна реакція оточуючих на такі 

спроби ще більше підвищує відчуття відмежованості. З другого боку, ті особи, що 

переживають соціальну дистанційованість, прагнуть її зменшити, шукаючи тих, з 

ким можуть встановити довірчі стосунки. 

Потреба в контролі інших у представників зарадного типу пов’язана із 

збільшенням рівня відчуженості (r=0,267, р≤0,01), що, на нашу думку, можна 

пояснити баченням інших не як рівноправних суб’єктів соціальної взаємодії, а 

об’єктів контролю. Екстравертивний тип реакцій проявляється в зв’язку 

соціальної помітності та потреби в довірчих стосунках (r=0,199, р≤0,05). Таким 

чином, навіть в ближньому колі представники цього типу бажають бути 

поміченими. 

Результати щодо обсягу реальних соціальних мереж (кількість людей, що 

можуть надати певні послуги або бути безпосереднім співрозмовником) 

представлені в таблиці 3.9. 

Отже, найбільший обсяг реальних соціальних мереж зафіксовано у 

дбайливого типу, а найменший – в безпорадного. На відміну від демонстрованих 

зарадною групою потреб у широті соціальних зв’язків, на практиці вони мали 

менший обсяг соціальних мереж (на рівні тенденції), ніж дбайливий тип (єдине 

виключення – допомога в побутових справах). Статистично значущі відмінності 

були виявлені між безпорадним типом та всіма іншими, що мали приблизно 

однакову кількість соціальних зв’язків. 

Таблиця 3.9 

Обсяг соціальних мереж в групах з різним типом ССБ (кількість осіб, М) 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорад-

ний тип  

р 
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Турбота про речі 3,95 4,16 3,84 2,77↓ 0,01 

Обговорення проблем 3,13 3,14 3,05 2,09↓ 0,01 

Допомога в побутових справах 2,15↑ 2,04 1,77 1,57↓ 0,01 

Проведення вільного часу 3,05 3,09 2,84 1,87↓ 0,01 

Друзі 1,90 2,07 1,95 1,49↓ 0,05 

Обговорення особистого життя 2,14 2,18 2,01 1,41↓ 0,01 

Вплив на прийняття рішень 2,10 2,18 1,99 1,39↓ 0,01 

Грошова позика 1,55 1,81↑ 1,17↓ 1,10↓ 0,01 

Сусіди 2,02 2,08 2,02 1,48 – 

Загальний обсяг 2,47 2,53 2,30 1,69↓ 0,01 

 

Ще одним досить істотним параметром, на нашу думку, є час, що люди 

витрачають на спілкування. За даними Т. Рата, існує прямий зв'язок між рівнем 

щастя та часом, що людина відводить на спілкування [Рат, Хартер, 2011]. 

Очевидно, що на цьому параметрі буде відбиватися професійна діяльність 

(наприклад, в професіях «людина – людина» час очевидно буде більший). 

Статистично значущих відмінностей між типами не виявлено. Серед найбільш 

часто згадуваних параметрів: в зарадній групі – 3-4 годин та більше 6 годин (по 

29,5%), у дбайливій групі – більше 6 годин (34,8%), в незалежній групі – 5-6 

годин (26,8%); в безпорадній групі – 3-4 та 5-6 годин (по 27,3%). 

Однак розподіл між групами щодо використання часу на інтернет-

спілкування суттєво диференційований (критерій χ
2
, р≤0,01): найбільше часу в 

соціальних мережах проводять представники дбайливого типу (про 3-4 години 

вказали 27%). На другому місці – представники зарадного типу (1-2 год. – 28,6%), 

на третьому – безпорадного типу (до години – 21,4%). Майже третина (32,3%) 

представників незалежного типу не користується соціальними мережами зовсім. 

Очевидним є той факт, що всі параметри благополуччя (фізичні, емоційні, 

психологічні, соціальні, економічні), пов’язані між собою. До сьогодні точиться 

дискусія щодо первинності тих або інших параметрів людського буття за впливом 

їх на загальне суб'єктивне благополуччя особистості. Тому, на наш погляд, є 

важливими параметри психологічного благополуччя, що часто стають свого роду 

ресурсом для підтримки ССБ. Порівняльні дані показників психологічного 

благополуччя в групах з різним типом ССБ наведені в таблиці 3.10. 

 

Таблиця 3.10 
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Показники психологічного благополуччя (за моделлю К. Ріфф) 

в групах з різним типом ССБ (max – 9, М) 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

р 

Автономність 5,87↑ 3,70↓ 4,90 3,46↓ 0,01 

Компетентність 6,26↑ 4,99 4,99 3,93↓ 0,01 

Особистісний ріст 5,26↑ 4,18 4,16 3,31↓ 0,01 

Позитивні стосунки 5,34↑ 4,35 4,16 2,51↓ 0,01 

Життєві цілі 5,69↑ 4,13 3,95 2,89↓ 0,01 

Самоприйняття 4,79↑ 3,97 3,71 2,88↓ 0,01 

Загальний показник ПБ 5,58↑ 3,83 3,90 2,35↓ 0,01 

 

Представлені результати свідчать, що всі виміри особистісного благополуччя 

тісно переплетені між собою (кореляція між показниками загального рівня 

соціального й психологічного благополуччя складає 0,540 при р≤0,01). Процедура 

дослідження не дозволяє зробити висновок, що є причиною, а що наслідком, 

однак психологічно благополучні люди і соціально функціонують більш 

ефективно. В групі зарадного типу найвищі показники за всіма виміри 

психологічного благополуччя. Особливо високий рівень компетентності: ці особи 

створюють потрібний контекст для реалізації особистих потреб і цінностей. 

Також вони схильні оцінювати себе виходячи із власних стандартів, здатні 

простояти соціальному тиску. Порівняно нижчі в цій групі показники 

самоприйняття: усвідомлення та прийняття своїх позитивних та негативних 

сторін. 

Безпорадний тип очікувано продемонстрував найнижчі показники 

психологічного благополуччя. Найпроблемніша зона – зона стосунків зі іншими. 

В літературі точаться дискусії щодо правомірності включення цього параметру у 

виміри саме психологічного, а не соціального благополуччя [Gallaher, 2009]. 

Однак, на нашу думку, низькі показники за шкалою позитивних стосунків, що 

відображає емпатію, турботу про благополуччя інших та задоволеність від 

стосунків, є ключовим атрибутом цього типу. Дуже суттєвим, на наш погляд, 

моментом є низький рівень автономності його представників. Складається 

парадоксальна ситуація: з одного боку, вони в найбільшій мірі стурбовані 

очікуваннями та оцінками інших, з другого – цими ж оцінками і більш за всіх і 
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незадоволені. Якщо порівнювати параметри психологічного благополуччя в 

середині групи, то найвищим є рівень компетентності, однак він істотно нижчий, 

ніж у всіх інших груп. Важливою специфічною рисою цієї групи є низький рівень 

самоприйняття. 

Дбайливий тип також продемонстрував досить високі показники 

компетентності: представники цієї групи усвідомлюють можливості, що 

надаються середовищем, однак в них інша мотивація щодо їх використання. 

Оскільки вони орієнтовані на благополуччя інших та є соціально залежними, 

закономірно, що рівень автономії в них низький, а рівень позитивних стосунків за 

цією методикою – середній. За винятком автономії, за всіма іншими показниками 

дбайливий та незалежний типи дуже подібні за параметрами психологічного 

благополуччя. 

На переживання як психологічного, так і соціального благополуччя істотний 

вплив здійснює минулий досвід індивіда, що відображається у сприйманні та 

плануванні свого життя. Ключовим моментом переживання ССБ є досвід 

соціальних стосунків особистості. Такий досвід не є одномоментним (як реакція 

на події, що відбуваються). Він спирається на минулий досвід соціальних 

відносин і на майбутнє, що концентроване в уявленнях про належне і досяжне. 

Саме тому часові стратегії є суттєвим чинником досягнення суб'єктивного 

благополуччя в цілому, та суб'єктивного соціального благополуччя зокрема. 

Аналіз результатів часових перспектив (табл. 3.11) показав наявність 

загальних, інваріантних тенденцій: найвищі показники в усіх групах виявлені по 

параметру «Позитивне минуле». В той же час були виявлені значущі відмінності 

за іншими показниками. Ф. Зімбардо та Дж. Бойд запропонували таке 

співвідношення в гармонійній часовій перспективі: високий рівень «Позитивного 

минулого», помірно високий «Майбутнього», помірно високий «Гедоністичне 

теперішнє», низький рівень «Негативне минуле», низький рівень «Фаталістичного 

теперішнього» [Зимбардо, Бойд, 2010]. За такою формулою найбільш 

збалансовану часову перспективу мають представники зарадного та дбайливого 

типу. Характерною особливістю безпорадного типу є приблизно однакові 
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значення за всіма параметрами. На нашу думку, це може свідчити про аморфність, 

недиференціованість часової перспективи. 

Таблиця 3.11  

Часові перспективи в групах з різним типом ССБ (max – 5) 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

р 

Негативне минуле 2,70↓ 2,99 2,96 3,32↑ 0,01 

Позитивне минуле 3,66 3,65 3,53 3,26↓ 0,01 

Гедоністичне теперішнє 3,42↑ 3,29 3,17↓ 3,19↓ 0,01 

Фаталістичне теперішнє 2,76↓ 2,91 3,05↑ 3,10↑ 0,01 

Майбутнє 3,65↑ 3,57↑ 3,46↓ 3,32↓ 0,01 

 

Зарадний тип більш позитивно розглядає свої часові перспективи як 

минулого (тобто у представників цієї групи більше розвинута позитивна пам'ять), 

так і майбутнього. Найвищі показники в них щодо гедоністичного теперішнього. 

Це може бути ознакою позитивної самооцінки. Представники зарадного типу 

організовують своє життя навколо діяльності і стосунків, які приносять насолоду, 

короткочасний виграш, є новими, стимулюють. Однак на думку Ф. Зімбардо, вони 

«уникають всього, що потребує зусиль або дотримання правил» [Зимбардо, Бойд, 

2010, с. 111]. Особливістю таких людей є соціальна контактність. Вони 

насолоджуються іншими людьми, однак лише до того часу, як вони не 

набриднуть. Наприклад, низькі показники за параметром «Фаталістичне 

теперішнє» можуть бути інтерпретовані як певна «емансипація» від минулого 

досвіду. На думку автора теорії часових перспектив, такі особи менш постійні 

(більш мобільні) в соціальних зв’язках. В нашому дослідженні зв’язків між 

переживанням ССБ та гедоністичним теперішнім виявлено не було. 

Дбайливий та зарадний типи орієнтовані на майбутнє. Вони схильні 

відкладати сьогоднішнє задоволення заради завтрашнього успіху. Вони живуть 

своїми уявленнями про те, якими вони можуть стати. Однак інший бік подібної 

орієнтації на майбутнє – ігнорування подій, що відбуваються сьогодні 

(наприклад, такі особи відкладають на відпустку всі плани, пов’язані із 

задоволеннями, не дозволяючи собі насолодитися моментом). 
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Особливістю незалежного та безпорадного типів є низькі порівняно з іншими 

групами показники «Гедоністичного теперішнього», що може свідчити про певну 

фрустрацію потреб. У незалежного типу досить високі показники фаталістичного 

теперішнього. Фаталістичне теперішнє – один з видів вивченої безпорадності. 

«Смиренність і цинізм витісняють надію й оптимізм» [Зимбардо, Бойд, 2010, 

с. 112]. Такі особи чекають «дарунків долі» (випадкового виграшу, спадку, 

знахідки тощо). Вони малоенергійні, менш щасливі, в них низька самоповага. 

Подібна часова перспектива пов’язується або з релігією, або з негативним 

життєвим досвідом (зокрема наслідком низького соціального статусу). В нашому 

дослідженні в найбільшій мірі пов’язане негативне минуле та фаталістичне 

теперішнє у дбайливого (r=0,728 при р≤0,01) та незалежного типів (r=0,589, 

р≤0,01). У представників незалежного типу переживання ССБ пов’язане з 

уявленнями про майбутнє (r=–0,208 при р≤0,01), причому уявленнями 

негативними.  

Представники безпорадного типу мають низькі показники по позитивних 

часових перспективах і високі по негативних. Зокрема, у них найбільш негативне 

бачення власного минулого (що також підтверджує наявний негативний досвід). 

Дане явище може провокувати агресію (наприклад, бажання помститися). 

Відзначимо ще одну особливість цього типу. На відміну від незалежного та 

зарадного типу, у яких позитивне минуле було пов’язане з гедоністичним 

теперішнім (відповідно 0,202 та 0,230 при р≤0,05), у безпорадного типу виявлена 

пряма кореляція між гедоністичним теперішнім і негативним минулим (0,285, 

р≤0,05). Тобто чим гірше вони думають про минуле, тим більше орієнтовані на 

задоволення у теперішньому. Однак зв’язків між часовими перспективами і 

переживанням ССБ у цього типу виявлено не було. 

Джерелом будь-яких уявлень про соціальний світ є особистий досвід та 

засвоєні соціальні уявлення. Очевидно, що минулий досвід буде впливати на 

бачення майбутнього. Такий зв'язок був виявлений: кореляція між позитивним 

минулим і майбутнім становила у представників безпорадного типу – 0,292 

(р≤0,05), дбайливого – 0,280 (р≤0,05), незалежного – 0,275 (р≤0,05), зарадного – 
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0,205 (р≤0,05). Оскільки ставлення до минулого – це джерело виникнення 

вдячності, воно є істотним чинником переживання ССБ. 

Відзначимо, що часові перспективи суттєво пов’язані з соціальним життям. 

Так, виявлена кореляція між задоволеністю стосунками у сім’ї й позитивним 

минулим (r=0,244, р≤0,01), а також майбутнім (r=0,202, р≤0,01). Зворотно 

пов’язана із негативним минулим задоволеність стосунками з друзями (r=–0,207, 

р≤0,01), а особливо задоволеність становищем в групах різного рівня (r=–0,346, 

р≤0,01). Таким чином, можемо зробити висновок, що ті особи, які запам’ятовують 

негативні події свого життя, переживають менший рівень соціального 

благополуччя в теперішньому. 

Таким чином, для осіб з низьким рівнем ССБ можливим шляхом його 

підвищення може стати психологічна робота з часовими перспективами, 

позитивним і негативним баченням власного життя. Особливо важливим є аспект 

сприймання минулого. Так, найбільш виражені зв’язки переживання ССБ з 

негативним минулим (у дбайливого типу r=–0,366 при р≤0,01, незалежного – r=–

0,251, р≤0,01, зарадного – r=–0,248, р≤0,01), в меншій мірі – з позитивним 

майбутнім (у дбайливого r=0,252, р≤0,05, зарадного – r=0,232, р≤0,05). Отже, 

корекція бачення власного минулого у бік позитивності може стати чинником 

підвищення ССБ. 

На нашу думку, суттєвим ресурсом ССБ є така властивість особистості як 

оптимістичність. В попередньому аналізі були виявлені численні зв’язки між 

особливостями сприймання світу й оцінкою свого соціального функціонування. 

Тому були з’ясовані параметри атрибутивних стилів успішності (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12  

Атрибутивні стилі в групах з різним типом ССБ (max – 8, М) 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

р 

Сталість невдач 3,74 4,09 4,07 4,31 – 

Сталість успіху 3,64↑ 2,72 2,22 2,76 0,01 

Широта невдачі 2,89↓ 3,94↑ 3,44 3,87↑ 0,01 

Широта успіху 3,83↑ 3,60 3,16↓ 3,10↓ 0,01 

Моя вина в невдачах 4,61↓ 5,21 5,54↑ 4,77↓ 0,01 

Моя заслуга в успіхах 3,59↑ 3,29↑ 2,54↓ 2,83↓ 0,01 
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Невдачі 11,24↓ 13,24 13,04 12,96 0,01 

Успіх 11,06↑ 9,62↑ 7,93↓ 8,69↓ 0,01 

Загальний показник 

оптимізму* 

–0,18↑ –3,59 –5,12 –4,27 0,01 

* різниця між показниками успіху і невдачі 

 

В результаті статистичного аналізу було з’ясовано, що всі респонденти 

досить песимістичні. Для них характерна перевага очікування невдачі над 

очікуванням успіху (тоді як в оригіналі методики навіть не передбачено від’ємних 

показників). Найбільшими песимістами, що вбачають особисту вину у невдачах, 

виявилися представники незалежного типу, а оптимістами, які персоналізують 

свої досягнення, – зарадного. Останні вважають себе «улюбленцями долі», яких 

супроводжує успіх. Представникам дбайливого типу притаманний «просторовий 

песимізм» – поширення безпорадності на значну кількість сфер діяльності (що 

пояснює звертання до зовнішнього контролю), але водночас для них характерна 

персоналізація успіху. Безпорадний тип не вбачає особистої причинності у 

невдачах і успіхах, а вважає себе «нещасливцем» (постійність неприємностей як 

атрибут життя). 

Загальний показник ССБ пов'язаний з рівнем оптимізму (r=0,252, р≤0,01), 

особливо з баченням своїх успіхів (r=0,259, р≤0,01). Серед окремих показників 

оптимістичного атрибутивного стилю найбільш вагомими для переживання ССБ є 

впевненість у постійності успіху (r=0,241, р≤0,01) та його персоналізації (r=0,200, 

р≤0,01). Загальний рівень оптимізму особливо тісно пов'язаний з соціальною 

помітністю (r=0,338, р≤0,01). 

Серед окремих груп розподіл кореляцій дещо інший. Так, у представників 

дбайливого типу загальний рівень ССБ зворотно пов'язаний з сталістю невдач 

(r=–0,260, р≤0,05). Цей тип єдиний, де атрибутивний стиль пов’язується з рівнем 

позитивності близьких стосунків, особливо з визнанням вини у невдачах (r=0,234, 

р≤0,05) та їх сталості (r=–0,220, р≤0,05). Таким чином, представники цього типу 

вважають, що для збереження гарних стосунків потрібно приймати вину за 

невдачі на себе, а не звинувачувати інших. Однак постійні невдачі провокують 

збільшення соціальної дистанції (r=0,202, р≤0,01), тоді як успіхи її зменшують 
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(r=–0,255, р≤0,05). Соціальна помітність пов’язується з успіхами в більшості сфер 

(r=0,229, р≤0,05) та загальним рівнем оптимізму (r=0,209, р≤0,05). Таким чином, 

реалізується американський підхід до оцінки особистості: для соціальної 

привабливості і підтримки бажаної соціальної дистанції потрібно досягати успіху, 

при чому бажано в різних сферах. Їх позицію можна описати так: «Заслуга в 

успіхах і невдачах – моя, однак багато що в мене не виходить». 

Незалежний тип, як зазначалося, особливого значення надає власним 

зусиллям в досягненні успіху. Інтернальний локус досягнень (r=0,299, р≤0,01) та 

сталість успіху (r=0,243, р≤0,01) пов’язується з загальним ССБ. Особливо 

значущим атрибутивний стиль є для соціальної помітності і схвалення. Так, 

високий рівень соціальної помітності у осіб, що орієнтовані на успіх (r=0,361, 

р≤0,01), досягають його завдяки власним зусиллям (r=0,359, р≤0,01), постійні в 

своїх досягненнях (r=0,344, р≤0,01). З переживанням відмежованості від людей 

атрибутивний стиль оптимізму в цій групі не пов'язаний. Однак успіх особливо 

значущий для переживання соціального схвалення (r=0,312, р≤0,01), зокрема 

успіх в максимально великій кількості сфер (r=0,271, р≤0,01) та в більшості 

випадків (r=0,261, р≤0,01). В цій групі переживання ССБ пов’язане з загальним 

рівнем оптимізму (r=0,255, р≤0,01). Позицію її представників можна 

охарактеризувати таким чином: «Все залежить від мене, однак мій успіх 

непостійний, тому що я – невдаха». 

Безпорадний тип пов’язує соціальне благополуччя з широтою невдач (r=–

0,264, р≤0,05). Відзначимо, що рівень позитивності стосунків зворотно корелює з 

приписуванням собі заслуг (r=–0,258, р≤0,05): «якщо я підкреслюю в спілкуванні 

з близькими людьми, що досягнення – моя заслуга, стосунки погіршуються». 

Соціальна помітність, як і в попередньому випадку, пов’язується з вдачею 

(r=0,289, р≤0,05) та загальним оптимізмом (r=0,296, р≤0,05). Особливо важливим, 

на нашу думку, є в цій групі зв'язок соціальної дистанції та широти невдачі 

(r=0,445, р≤0,01). Позицію цієї групи можемо описати так: «Я – невдаха, однак в 

цьому не винний; чим більше невдач, тим більше я відчуваю відчуженість від 

інших людей». 
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У зарадного типу виявлений зв'язок між загальним рівнем ССБ і виною у 

невдачах (r=0,259, р≤0,01). Тобто благополучна та особа, яка бере вину на себе 

(оскільки для цього типу характерне прагнення до керування іншими, то такий 

зв'язок цілком закономірний). Цей аспект відображає позитивні соціальні 

уявлення (r=0,313, р≤0,01). Сталість успіху пов’язується як з соціальною 

помітністю (r=0,212, р≤0,05), так і з соціальним схваленням (r=0,202, р≤0,05). 

Соціальна дистанція переживається як реакція на невдачу (r=–0,204, р≤0,05), 

однак фіксується її зменшення: «Чим більше в мене щось не виходить, тим менше 

я переживаю відчуженість від інших людей, особливо якщо я беру на себе 

провину» (r=–0,266, р≤0,05). Позицію цієї групи можна охарактеризувати так: «Я 

відповідаю за успіхи і не несу провину за невдачі, однак я можу її визнати, щоб 

зберегти соціальне прийняття». 

Для набуття ССБ важливим є віднайдення балансу між соціальними 

вимогами й індивідуальними прагненнями. Його особливості у осіб з різним 

типом ССБ представлені в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Особливості соціальних уявлень та поведінки в групах з різним типом ССБ 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

р 

Настанови на егоїзм 4,12↑ 3,44 3,24↓ 4,17↑ 0,01 

Настанови на альтруїзм 5,16↓ 6,40↑ 5,88 6,11↑ 0,01 

Настанови на процес 5,88 6,38 6,29 6,47 – 

Настанови на результат 6,48↑ 5,79↑ 4,92↓ 4,87↓ 0,01 

Рівень соціальної довіри 61,20 64,03 63,40 63,85 – 

Рефлексивна 

комунікативність 

29,50 31,20↑ 29,11 29,92 0,05 

Рефлексивна 

контактність 

22,90↓ 27,39 26,26 29,76↑ 0,01 

Впевненість в собі 26,61↑ 24,24 22,97 20,82↓ 0,01 

Соціальна сміливість 23,78↑ 20,45↓ 20,84 19,07↓ 0,01 

Ініціатива в соціальних 

контактах 

20,35↑ 18,80 17,84 17,86 0,01 

 

При аналізі соціальної орієнтації було виявлено, що порівняно з іншими 

групами у безпорадного типу найбільші показники настанов як на егоїзм, так і на 

альтруїзм (що може відображати внутрішній конфлікт). Дбайливий тип явно 

спрямований на турботу про інших людей, тоді як у зарадного типу більше 
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виражений ідіоцентризм. Рівень соціальної довіри в усіх респондентів досить 

низький (середній рівень за методикою – 75 балів). Рівень соціальної довіри 

пов'язаний з переживанням ССБ в групах безпорадного (r=0,378, р≤0,01) та 

незалежного (r=0,269, р≤0,01) типів. Ця закономірність свідчить про 

неправомірність ототожнення соціального благополуччя з соціальним капіталом 

[Helliwell, 2011; Helliwell, Layard, Sachs, 2012; Helliwell, Wang, 2012]. Соціальна 

довіра пов’язана з соціальними уявленнями у дбайливого (r=0,431, р≤0,01), 

зарадного (r=0,416, р≤0,01) та безпорадного (r=0,332, р≤0,01) типів, а також з 

соціальною помітністю у незалежного (r=0,205, р≤0,05) та безпорадного (r=0,510, 

р≤0,01) типів. Треба відзначити той факт, що низький рівень ССБ характерний 

для тих людей, які можуть проявити себе як соціальний актор тільки в тих групах, 

до яких відчувають довіру. А оскільки рівень довіри у них досить низький, 

проявити свою соціальну активність вони мало де наважуються. 

Рефлексивна комунікативність, що відображає прагнення особистості до 

спілкування з самою собою з метою пізнання внутрішнього світу, вища у 

дбайливого типу, а рефлексивна контактність (емоційно-негативний тон 

звертання суб’єкта до самого себе) – у безпорадного. Останній відчуває тривогу 

та має знижену самооцінку, що істотно позначається на переживанні 

благополуччя. Відзначимо, що рефлексивна контактність – негативно впливає на 

переживання ССБ. В усіх групах були виявлені зворотні кореляції (від –0,463, 

р≤0,01 – в незалежній групі до –0,241, р≤0,01 – у зарадній). 

Переживання ССБ залежить від самооцінки. Так, найвищий зв'язок 

загального показника ССБ з впевненістю в собі (r=0,509, р≤0,01), менший із 

соціальною сміливістю (r=0,337, р≤0,01), досить низький з ініціативністю 

(r=0,251, р≤0,01). Всі показники впевненості в собі як соціального актора вищі у 

зарадного типу, а нижчі – у безпорадного. У дбайливого типу нижчі показники 

соціальної сміливості, а у незалежного – знижена соціальна ініціатива. Соціальна 

помітність пов’язана з ініціативністю (дбайливий: r=0,209, р≤0,05; незалежний: 

r=0,253, р≤0,05), впевненістю в собі (незалежний: r=0,302, р≤0,01; зарадний: 

r=0,184, р≤0,05). 
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В зарадній та дбайливій групах більше виражені настанови на результат. 

Вони пов’язані з соціальною помітністю (дбайливий: r=0,255, р≤0,05; незалежний: 

r=0,359, р≤0,01) та зворотно з соціальними уявленнями (зарадний: r=–0,196, 

р≤0,05). В незалежній та безпорадній групах більше виражені настанови на 

процес. Переживання соціальної відмежованості пов’язане з рефлексивною 

контактністю (незалежний: r=0,312, р≤0,01; зарадний: r=0,309, р≤0,01; 

безпорадний: r=0,333, р≤0,01; дбайливий: r=0,442, р≤0,01); низькою соціальною 

сміливістю (безпорадний: r=–0,324, р≤0,01; дбайливий: r=–0,406, р≤0,01; 

незалежний: r=0,200, р≤0,05); настановами на егоїзм (незалежний: r=0,241, р≤0,05; 

зарадний: r=0,365, р≤0,01): впевненістю в собі (зарадний: r=0,189, р≤0,05; 

дбайливий: r=–0,336, р≤0,01). Таким чином, можемо зробити висновок, що 

рефлексія, особливо її негативний результат, суттєво знижує переживання ССБ. 

Соціальна помітність істотно залежить від соціальної активності особистості, а 

соціальне схвалення вище у альтруїстів. 

Як вже зазначалося, рівень ССБ залежить від розходження бажаного та 

наявного в соціальному бутті особистості. Ми виходили з того, що цінності – 

бажані людиною цілі та спосіб поведінки, що сприяє досягненню цих цілей 

[Карандашев, 2004]. В своєму дослідженні ми робили акцент не на нормативні 

уявлення (когнітивний компонент), а на індивідуальні пріоритети, що найбільш 

яскраво проявляються в соціальній поведінці особистості. 

Як видно з таблиці 3.14, представники зарадного типу більш активно 

приписували собі реалізацію тих або інших цінностей. Безпорадна та дбайлива 

групи були більш стриманими в оцінках. Тому за абсолютними показниками 

вираженості цінностей домінує зарадний тип. Однак більш важливою для 

переживання ССБ є не абсолютна вираженість показників, а ієрархія цінностей 

(яка представлена в табл. 3.15). Отже представники зарадного типу орієнтовані на 

зміни та особисті досягнення. Для них більш важливою є особистісна 

автономність і досягнення успіху (у відповідності до соціальних стандартів). 

Таблиця 3.14 

Провідні цінності (індивідуальні пріоритети) в групах з різним типом 

ССБ (max – 4, М) 
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 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

р 

Конформність 1,787 1,798 1,759 1,658 – 

Традиції 1,315 1,417 1,577 1,379 – 

Доброта 2,276↑ 1,973 2,047 1,840↓ 0,01 

Універсалізм 2,264↑ 2,088 2,205 1,887↓ 0,05 

Самостійність 2,616↑ 1,707↓ 2,145 1,824↓ 0,01 

Стимуляція 2,296↑ 1,581 1,527 1,612 0,01 

Гедонізм 2,443↑ 1,753 1,599 1,718 0,01 

Досягнення 2,603↑ 1,608↓ 1,453↓ 1,800 0,01 

Влада 1,891↑ 1,057↓ 0,944↓ 1,399 0,01 

Безпека 2,340↑ 1,946↓ 2,120 1,972↓ 0,01 

Консерватизм 1,814 1,720 1,817 1,676 – 

Відкритість змінам 2,452↑ 1,680 1,758 1,710 0,01 

Самотрансценденція 2,270↑ 2,030 2,120 1,864↓ 0,01 

Самопіднесення 2,312↑ 1,473 1,327 1,627 0,01 

 

Тоді як інші три групи досить схожі між собою за пріоритетами: для них 

важливими є універсалізм (розуміння, терпимість і захист благополуччя всіх 

людей та природи) і доброта (збереження і підвищення благополуччя близьких 

людей).  

Таблиця 3.15 

Рангові значення типів цінностей на рівні індивідуальних пріоритетів 

в групах з різним типом ССБ 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний тип Безпорадний тип 

Конформність 9 4 5 7 

Традиції 10 9 7 10 

Доброта 6 2 4 3 

Універсалізм 7 1 1 2 

Самостійність 1 6 2 4 

Стимуляція 5 8 8 8 

Гедонізм 3 5 6 6 

Досягнення 2 7 9 5 

Влада 8 10 10 9 

Безпека 4 3 3 1 

 

У переживанні ССБ особливо значущу роль, на наш погляд, відіграє 

співвідношення індивідуалістичної та колективістської спрямованості. Оскільки 

індивідуалізм – колективізм поняття, що відноситься до опису культури, дане 

поняття було перенесене на рівень оцінки індивідуальних властивостей як 

ідіоцентризм – алоцентризм. Головний його атрибут – тенденція давати пріоритет 

особистим або внутрішньо груповим цілям, цінувати незалежність, емоційну 
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відокремленість, особисті досягнення або змагання на противагу 

взаємозалежності емоційній близькості, груповим досягненням і кооперації 

[Triandis, 1989]. Х. Тріандіс визначає ідіоцентризм як «соціальний патерн, що 

складається із вільно пов’язаних людей, що вважають себе незалежними від 

колективів» [Triandis, 1995, р. 2]. Алоцентризм – погляд, якого дотримується 

індивід, що ставить інших в центр своїх інтересів, може сприйняти ситуацію 

«очима іншої людини»; для нього пріоритетними є інтереси групи, він йде на 

самопожертву, співробітництво, цінуює соціальні норми. Ідіоцентризм – 

алоцентризм є багатовимірними поняттями, а не біполярними. 

В дослідженнях був виявлений позитивний вплив ідіоцентризму на 

суб'єктивне благополуччя через насолоду свободою вибору [Triandis, 1995] та 

самоефективність [Kitayama et al., 2004], однак негативне – на соціальне 

благополуччя (через змагальність та соціальну тривожність) [Oishi et al., 2013]. 

В концепції Ш. Шварца робиться висновок про те, що показником 

алоцентризму є сума цінностей «традиції», «конформність» та «безпека», що на 

нашу думку, є не зовсім коректним, адже в такому випадку мова йде не про 

здатність сприйняти точки зору іншого та орієнтацію на його інтереси, а про 

збереження статус-кво. Тому в нашому дослідженні ми орієнтувалися на цінності 

самотрансценденції (букв. «вихід за межі власного Я»), що відображають 

загальнолюдську моральність: добро та універсалізм. 

Зауважимо, що в концепції Ш. Шварца постулюється неможливість високої 

вираженості цінностей, що протиставляються (наприклад, конформність – 

стимуляція, гедонізм – безпека тощо) [Карандашев, 2004]. Однак в нашому 

дослідженні було виявлено, що параметри самотрансценденції (моральність) та 

самопіднесення (досягнення, влада), не обов’язково знаходяться в антагоністичній 

залежності. Р. М. Шаміонов констатує розмивання меж визначення цінностей, їх 

хаотичність, сплутаність через активізацію процесів мобільності та 

взаємопроникнення культур [Шамионов, 2014, с. 81]. 

Ми вже зазначали, що шляхом збереження ССБ є підтримка балансу між 

ідіоцентричною (власне благополуччя: «мені всі винні, повинні робити те, що я 
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хочу») та алоцентричною (благополуччя інших: «я всім винен, я повинен робити 

те, що хочуть інші») орієнтаціями. В ході кластерного аналізу виокремилося 

чотири групи: 1) із зниженими показниками як самотрансценденції, так і 

самопіднесення (провідною цінністю для них була безпека та самостійність, ми 

позначили їх як «відмежовані», 63 особи – 16,07%), 2) із високими показниками 

самотрансценденції, і низькими самопіднесення («турботливі», 67 осіб – 17,09%), 

3) із низькими показниками самотрансценденції, і високими самопіднесення 

(«спрямовані на досягнення», 134 особи – 34,18%), 4) із високими показниками 

самотрансценденції, і високими самопіднесення («збалансовані», 128 осіб – 

32,65%). Результати розподілу зміщення балансу в бік власних досягнень чи 

підтримки інших в групах з різним типом ССБ наведені в таблиці 3.16. 

 

Таблиця 3.16 

Розподіл за індивідуальними пріоритетами (Я – Інші) в групах з різним 

типом ССБ (у %) 
 

 Зарадний тип Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип 

Спрямовані на 

досягнення (Я) 

31,9 29,1 33,9 45,1 

Збалансовані (Я – Інші) 62,9 44,3 22,3 29,6 

Турботливі (Інші) 4,3 19,4 30,4 14,0 

Відмежовані (безпека) 0,9 17,2 13,4 11,3 

 

Таким чином, можемо бачити, що поєднання особистих досягнень з 

турботою про інших характерно для зарадного та дбайливого типів, тоді як 

безпорадний та незалежний типи орієнтовані на прояв соціальної компетентності 

у відповідності до соціальних стандартів. Серед представників незалежного типу 

більше тих, хто схильний ставити інших в центр своїх інтересів, тоді як серед 

представників дбайливого типу найбільше відмежованих (тих, що виходять з 

міркувань особистої безпеки, а не розвитку). 

Кореляційний аналіз показав зв'язок переживання ССБ з усіма цінностями 

(найсуттєвіші кореляції між загальним показником ССБ і рівнем трансценденції – 

0,244, р≤0,01, відкритості змінам – 0,239, р≤0,01, добротою – 0,232, р≤0,01, 

самопіднесенням – 0,227, р≤0,01). Однак нас цікавила залежність переживання 
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ССБ в кожній групі залежно від провідних індивідуальних пріоритетів. Були 

отримані такі результати. Найбільш тісні зв’язки були виявленні між загальним 

рівнем ССБ та індивідуальним пріоритетом «доброта» в зарадній (r=0,387, р≤0,01) 

та незалежній (r=0,313, р≤0,01) групах. В цих же групах загальний рівень ССБ 

пов'язаний з самотрансцендентною орієнтацією (r=0,383 та r=0,254, р≤0,01, 

відповідно). В безпорадній групі суб’єктивне благополуччя корелює з владою 

(r=0,267, р≤0,05), а в зарадній – з універсалізмом (r=0,308, р≤0,01) і безпекою 

(r=0,191, р≤0,01). 

Найвиразніше переживання ССБ пов’язані з ціннісними індивідуальними 

пріоритетами в зарадній групі. З самотрансцендентною орієнтацією виявилися 

зв’язаними всі параметри ССБ (від соціальних уявлень (r=0,315, р≤0,01) до 

соціального схвалення (r=0,288, р≤0,05)). Орієнтація на загальнолюдську мораль 

корелює з позитивністю стосунків в трьох групах: в зарадній (r=0,294, р≤0,01), в 

незалежній (r=0,254, р≤0,05), у дбайливій (r=0,208, р≤0,05). Відзначимо, що в 

безпорадній і дбайливій групах позитивність стосунків зв’язується не тільки з 

універсалізмом (відповідно r=0,238 і r=0,249, р≤0,05), але з конформністю 

(r=0,308, р≤0,01 і r=0,215, р≤0,05), крім того в безпорадній групі з консервативною 

орієнтацією (r=0,295, р≤0,01), а у дбайливій – з трансцендентною (r=0,208, 

р≤0,05). Це ще раз свідчить про те, що представники цих груп досить обережно 

встановлюють нові взаємини і цінують в них стабільність. 

Соціальна помітність, на думку респондентів, пов’язана з різними явищами. 

Так, в зарадній і незалежній групах вона зв’язувалась з добротою (r=0,258, р≤0,01 

та r=0,226, р≤0,05 відповідно), а в безпорадній і дбайливій, а також незалежній – з 

владою (r=0,224, р≤0,05, r=0,318, р≤0,01, r=0,295, р≤0,01). Соціальне схвалення 

проявляється у зарадного і незалежного типів в зв’язку з добротою (r=0,246, 

р≤0,01 і r=0,203, р≤0,05). В цьому контексті незалежний тип акцентує владу 

(r=0,186, р≤0,05) і гедонізм (r=0,193, р≤0,05), а зарадний – безпеку (r=0,241, 

р≤0,01) і універсалізм (r=0,269, р≤0,01). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що індивідуальні ціннісні 

пріоритети істотно зумовлюють переживання ССБ. Так, особливо значущою для 
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всіх груп є самотрансценденція (орієнтація на доброту та універсалізм). 

Консервативність (конформність, традиції і безпека), а також влада пов’язана з 

переживанням соціального благополуччя для безпорадного і незалежного типів. 

Вищезазначені психологічні характеристики кожної групи зумовлюють 

використання ними відповідної стратегії соціальної поведінки. Н. Н. Мельнікова 

виділила сім стратегій соціальної поведінки залежно від критерію спрямованості 

(зміна середовища – зміна себе) та активності [Мельникова, 2004]. Можемо 

припустити, що зарадний тип активно змінює середовище, а безпорадний – 

пасивно занурюється у власні переживання. Отримані в ході дослідження 

результати наведені в таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17 

Стратегії соціальної поведінки в групах з різним типом ССБ* 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайли-

вий тип 

Незалеж-

ний тип 

Безпора

дний 

тип  

р 

Активна зміна середовища 

(М) 
11,46↑ 7,74 6,77 4,88 0,01 

Відмова у використанні (у %) 10,17 23,96 26,32 32,88 0,01 

Перевага у використанні (у %) 16,10 6,25 3,51 4,11 0,05 

Активна зміна себе (М) 11,71 11,33 11,85 6,76↓ 0,01 

Відмова у використанні (у %) 38,14 40,63 41,23 60,27 0,05 

Перевага у використанні (у %) 12,71 9,38 16,67 1,34 0,01 

Вихід з середовища, пошук 

нового (М) 

–0,11 –1,02 –1,48 1,14 – 

Відмова у використанні (у %) 15,25 16,67 21,93 9,59 – 

Перевага у використанні (у %) 21,19 15,62 19,30 26,03 – 

Уникнення контакту з 

середовищем (М) 

–2,08↓ 0,28 1,64 3,41↑ 0,01 

Відмова у використанні (у %) 20,34 10,42 5,26 1,37 0,01 

Перевага у використанні (у %) 26,27 28,13 38,60 47,95 0,01 

Пасивна репрезентація себе 

(М) 

3,46↑ 0,68↓ 0,83↓ 1,70 0,05 

Відмова у використанні (у %) 14,41 30,21 29,82 21,92 0,05 

Перевага у використанні (у %) 31,36 23,96 28,07 28,77 – 

Пасивне підкорення умовам 

середовища (М) 

1,49↓ 4,80↑ 4,09 3,07 0,01 

Відмова у використанні (у %) 17,80 8,33 7,89 9,59 0,01 

Перевага у використанні (у %) 31,36 44,79 40,35 34,25 0,01 

Пасивне очікування змін (М) 3,01↓ 3,94 5,39↑ 4,20 0,05 

Відмова у використанні (у %) 31,36 26,04 21,05 20,55 0,05 

Перевага у використанні (у %) 13,56 18,75 20,18 12,33 0,05 

Активні стратегії 5,13 4,48 4,65 4,04 – 

Пасивні стратегії 2,57 3,01 3,35 2,91 – 
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Спрямовані на середовище 4,31↑ 2,74↓ 2,82↓ 2,94 0,01 

Спрямовані на особистість 3,66↓ 5,48↑ 5,81↑ 4,23 0,01 

Контактні стратегії 7,00↑ 6,10 5,83 4,13↓ 0,01 

Уникаючі стратегії 0,19↓ 0,95↓ 1,71 2,82↑ 0,01 

* Від’ємні показники вказують на відкидання даної стратегії 

 

Як показали результати дослідження, зарадний тип найчастіше використовує 

контактні стратегії, спрямовані на перебудову зовнішнього середовища, що 

власне і дозволяє їм формувати соціальне середовище за своїм смаком і 

підвищувати рівень ССБ. Однак прагнення до самоствердження та небажання 

визнавати свої помилки (при низькому рівні рефлексивності) проявляється в 

упертій демонстрації власної позиції, робить цей тип схильним до авторитаризму, 

нав’язуванню власної думки оточуючим. Таким чином, відданість власним 

життєвим принципам може призвести до уникання особистісних змін, а 

відповідно до стагнації особистості. Цьому типу може не вистачати бажання 

розуміти оточуючих, оскільки він більше прагне до демонстрації власної 

особистості. 

Особливістю дбайливого типу є схильність до пасивного пристосування до 

нових соціальних умов. Однак це контактні стратегії, що проявляються в 

усвідомленій перебудові власної особистості таким чином, щоб соціальне 

середовище перестало сприйматися як те, що викликає фрустрацію. Найчастіше 

це зміна сприймання ситуації або системи потреб. 

Незалежний тип також схильний до внутрішньої перебудови особистості в 

несприятливих соціальних умовах. Однак на відміну від попередньої групи його 

представники дуже консервативні щодо соціального середовища: їм дуже важко 

змінити, наприклад, місце роботи чи проживання, коло друзів чи шлюбного 

партнера. Вони можуть терпіти неблагополуччя досить тривалий час, однак не 

виходити з середовища, що викликає фрустрацію.  

На противагу представники безпорадного типу схильні до виходу із 

несприятливої ситуації з метою пошуку нового середовища, що більше 

відповідало б їх потребам. Крім того вони не схильні до перебудови власної 

особистості (зміна сприймання ситуації, системи потреб, пошук адекватних форм 
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поведінки і реагування). Типовою реакцією є уникнення контактів з середовищем 

за допомогою занурення у власний внутрішній світ. Така «втеча» може 

здійснюватися за допомогою уподобання релігійної системи, а також 

використання психоактивних засобів. Тому цей тип є групою ризику, оскільки 

при відсутності системи стабільних соціальних зв’язків реакція на соціальне 

неблагополуччя може бути дезадаптивною. 

Конативний компонент ССБ відображає навички організації соціальної 

взаємодії та типові стратегії організації соціального простору. Як інструмент 

діагностики вираженості соціальних навичок була використана методика 

російських авторів на основі моделі А. П. Гольдштейна [Хломов, Баклушинский, 

Казьмина, 1993]. Всі групи знаходяться в межах тестової норми, однак виявлені 

статистично значущі відмінності (результати представлені в таблиці 3.18). Як і 

очікувалося, найвищий рівень соціальних навичок (особливо планування 

майбутніх дій та початковий контакт) виявлено у зарадного типу, а найнижчі 

(зокрема асертивна поведінка та планування майбутніх дій) – у безпорадного. 

Відзначимо досить високий рівень реакцій на думку чи емоції іншої людини у 

дбайливій групі (що власне підтверджує її алоцентричну спрямованість). За 

відносно низькими показниками початкової взаємодії зближаються незалежна та 

безпорадна групи. 

Таблиця 3.18 

Соціальні навички в групах з різним типом ССБ* 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорад-

ний тип  

р 

Вступ в контакт 3,83↑ 3,65 3,58↓ 3,53↓ 0,01 

Самовираження 3,66↑ 3,43 3,40 3,34 0,01 

Соціальні реакції 3,63↑ 3,56↑ 3,48 3,35↓ 0,01 

Планування 3,99↑ 3,72 3,70 3,30↓ 0,01 

Асертивна поведінка 3,53 3,46 3,43 3,20↓ 0,01 

* max – 5, норма 3,10…3,85 

 

Очевидно, що переживання ССБ пов’язане з наявністю розвинутих 

соціальних навичок, особливо планування своїх дій по відношенню до інших 

людей (r=0,324, р≤0,01) і реалізації асертивної поведінки (r=0,260, р≤0,01). Однак 

в кожній групі є свої специфічні зони впливу, що дозволяють підвищити ССБ 
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завдяки певним поведінковим проявам. Так, в незалежній групі загальний рівень 

ССБ пов'язаний з навичками вступу в контакт (r=0,196, р≤0,05), так само як і у 

дбайливій (r=0,231, р≤0,05) і у зарадній (r=0,242, р≤0,01). В двох останніх групах 

загальний рівень соціального благополуччя взаємопов’язаний з емпатією 

(дбайливий: r=0,263, р≤0,01, зарадний: r=0,268, р≤0,01), асертивною поведінкою 

(відповідно r=0,282, р≤0,01 і r=0,231, р≤0,05) та самовираженні (r=0,249, р≤0,05 і 

r=0,194, р≤0,05). В групі безпорадного типу кореляцій між показниками ССБ і 

рівнем соціальних навичок не виявлено. 

Відзначимо, що численні кореляції були зафіксовані між параметрами 

соціальних навичок і шкалами соціальної помітності, схвалення і дистантності. 

Оцінка стосунків як позитивних тільки в зарадній групі пов’язана з проявами 

навичок підтримки (r=0,210, р≤0,05) і емпатії (r=0,198, р≤0,05). 

Соціальна помітність зв’язується з вмінням вступити в контакт в незалежній 

групі (r=0,195, р≤0,05), але з соціальними реакціями – в зарадній (r=0,242, р≤0,01); 

а також з самовираженням (r=0,225, р≤0,05), асертивною поведінкою (r=0,219, 

р≤0,05) і вмінням вступити в контакт (r=0,265, р≤0,01) у дбайливій групі. Отже, 

зарадний тип прагне привернути до себе увагу, незалежний – контролювати 

розмову, а дбайливий – відповідати соціальним нормам комунікації. 

Параметри соціального схвалення в різних групах відрізняються. Так, на 

думку представників дбайливого типу соціальне схвалення викликає прояв 

емпатії (r=0,264, р≤0,01), незалежного – емоційний контроль (r=0,195, р≤0,05), 

зарадного – демонстрація підтримки (r=0,182, р≤0,05) й емпатії (r=0,199, р≤0,05). 

Зворотна ситуація з соціальною дистанцією. Її провокують, на думку 

респондентів дбайливого типу, агресія (r=0,235, р≤0,05), відсутність позитивних 

реакцій (r=–0,227, р≤0,05) та емпатії (r=–0,213, р≤0,05). Тоді як представники 

незалежного типу вважають, що дистанціювання пов’язане з особливостями 

самовираження (r=–0,217, р≤0,05) і відсутністю прояву підтримки інших (r=–

0,188, р≤0,05). Найбільш широкий перелік можливих причин соціального 

відмежування представлений в зарадній групі. Це і відсутність підтримки (r=–

0,302, р≤0,01), прояв агресії (r=0,298, р≤0,01), відсутність емпатії (r=0,293, р≤0,01) 
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та позитивних реакцій на адресу інших (r=–0,217, р≤0,05). Таким чином, можемо 

зробити висновок про істотний вплив соціальних навичок на досягнення ССБ. 

Рівень самооцінки соціальних навичок не відображає активності їх 

застосування. За даними В.Ф. Петренко, факторний аналіз дозволяє виділити 

суб’єктивну значущість категоризації, або силу особистісного конструкту 

[Петренко, 2005]. Перший фактор, що має найбільший внесок в загальну 

дисперсію, суб’єктивно більш значущий. Ми припустили, що для різних груп 

різні навички будуть більш актуальними. Тому був здійснений факторний аналіз 

даних, в ході якого окремо в кожній групі було побудовано 5-факторну структуру. 

Результати дещо не збігалися з структурою, запропонованою авторами методики, 

що відображає складність диференціювання соціальних явищ. 

В ході аналізу даних зарадного типу, виділилися 5 факторів, що пояснюють 

48,03% загальної дисперсії. В перший фактор (внесок в загальну дисперсію – 

22,757%) увійшли такі дескриптори: «Створити умови, що дозволять зробити 

роботу ефективно» (факторне навантаження – 0,732), «Вирішити, чого хочете 

добитися і оцінити наскільки це реально» (0,667), «Оцінити, яке з можливих 

рішень є найбільш підходящим» (0,634), «Чесно і щиро оцінити свої здібності» 

(0,626), «Вирішити, яка з існуючих проблем найбільш важлива» (0,617), 

«Виділити, що в діях було неправильним» (0,604), «Справедливо реагувати на 

незадоволення іншої людини» (0,585), «З’ясувати, що в словах іншої людини 

відповідає дійсності» (0,540), «Завчасно планувати обґрунтування власної позиції 

у важкій розмові» (0,533), «Чітко слідувати вказівкам і виконувати відповідні дії» 

(0,510), що дало змогу позначити цей фактор як «Планування майбутніх дій в 

ситуації незгоди інших». 

Другий фактор (8,603%) утворений такими навичками як «Перейти в розмові 

до питання, що цікавить» (0,745), «Вступити в розмову з кимось та спрямувати 

його в потрібне русло» (0,688), «Бути уважним до іншої людини, прагнути 

зрозуміти її» (0,677), «Дати іншій людині зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,608), 

«Сказати співрозмовнику, що вам в ньому подобається» (0,594), «Дати іншій 

людині зрозуміти, що ви вислухали її та вміло закінчити розмову» (0,576), 
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«Підтримати людину, якщо вона сумнівається в своїх силах» (0,501), що 

дозволило маркувати цей фактор як «Контроль розмови та вияв дружелюбності». 

В третій фактор (6,255%) увійшли такі дескриптори: «Визначити, які відчуття 

ви переживаєте» (0,688), «Допомогти іншій людині, що не може впоратися із 

своїми проблемами» (0,558), «Спробувати зрозуміти злість іншої людини» (0,541), 

«Прийти до згоди з людиною, яка дотримується іншої точки зору» (0,539), 

«Сказати щиро, що в жалкуєте про те, що стали винуватцем неприємності для 

іншої людини» (0,527), «Попросити когось допомогти в складній ситуації» 

(0,502), «Попросити у інших людей те, що вам потрібно» (0,477), «Визначити, які 

ваші дії стали причиною того, що відбулося» (0,469), що спонукало позначити цей 

фактор як «Переживання в проблемній ситуації». 

Четвертий фактор (5,547%), що утворений такими характеристиками, як 

«Дати зрозуміти, що рішення проблеми залежить від співрозмовника» (0,676), 

«Дати зрозуміти співрозмовнику, що ви турбуєтесь про нього» (0,614), «Дати 

зрозуміти іншому, що вам приємна його похвала» (0,595), «Врахувати пропозиції 

іншої людини» (0,523), «Дати іншій людині зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,503), 

«Заспокоїтися і розслабитися, коли ви напружені» (–0,461), ми позначили як 

«Вираз турботи про іншу людину». 

В п’ятий фактор (4,871%) «Примус іншого зробити те, що вам потрібно» 

увійшли такі навички: «Переконати іншу людину, що ваша точка зору краща» 

(0,774), «Виразити злі відчуття в щирій, але ввічливій формі» (0,640), «Чітко 

пояснити комусь, що потрібно робити» (0,468). 

В групі дбайливого типу 5 факторів пояснили 50,079% загальної дисперсії. 

Перший фактор (внесок – 24,369%) увібрав такі дескриптори: «Визначити, які 

ваші дії стали причиною того, що відбулося» (0,662), «Визначити, які відчуття ви 

переживаєте» (0,651), «Вирішити, чого хочете добитися і оцінити наскільки це 

реально» (0,630), «З’ясувати, що в словах іншої людини відповідає дійсності» 

(0,624), «Створити умови, що дозволять зробити роботу ефективно» (0,597), 

«Оцінити, яке з можливих рішень є найбільш підходящим» (0,591), «Чітко 

слідувати вказівкам і виконувати відповідні дії» (0,571), «Врахувати пропозиції 
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іншої людини» (0,541), «Вирішити, яка з існуючих проблем найбільш важлива» 

(0,536), «Виділити, що в діях було неправильним і що потрібно змінити, щоб бути 

більш успішним» (0,489), що дало змогу позначити цей фактор як «Особиста 

відповідальність за невдачу, успіх – заслуга іншого». 

Другий фактор (8,193%) утворений такими навичками як «Дати іншій людині 

зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,767), «Підтримати людину, якщо вона сумнівається 

в своїх силах» (0,691), «Намагатися зрозуміти, що інша людина відчуває» (0,668), 

«Дати зрозуміти іншому, що вам приємна його похвала» (0,639), «Дати зрозуміти 

співрозмовнику, що ви турбуєтесь про нього» (0,600), «Сказати співрозмовнику, 

що вам в ньому подобається» (0,586), «Бути уважним до іншої людини, прагнути 

зрозуміти її» (0,555), «Чітко пояснити комусь, що потрібно робити» (0,540), що 

спонукало позначити цей фактор як «Емоційна турбота про іншу людину». 

В третій фактор (7,033%) увійшли такі дескриптори: «Перейти в розмові до 

питання, що цікавить» (0,699), «Завчасно планувати обґрунтування власної 

позиції у важкій розмові» (0,613), «Дати іншій людині зрозуміти, що ви вислухали 

її та вміло закінчити розмову» (0,568), «Вирішити, яка спеціальна інформація 

потрібна та звернутися за нею до компетентних осіб» (0,537), «Бути уважним до 

іншої людини, прагнути зрозуміти її» (0,536), «Попросити когось кваліфіковано 

справитися з ситуацією, з якою не можете впоратися самостійно» (0,491), що 

дозволило маркувати цей фактор як «Прохання про допомогу». 

Четвертий фактор (5,751%), що утворений такими характеристиками, як 

«Спробувати зрозуміти злість іншої людини» (0,716), «Допомогти іншій людині, 

що не може впоратися із своїми проблемами» (0,637), «Прийти до згоди з 

людиною, яка дотримується іншої точки зору» (0,625), «Справедливо реагувати на 

незадоволення іншої людини в ситуації, пов’язаній з вами» (0,624), «Заспокоїтися 

і розслабитися, коли ви напружені» (0,614), «Контролювати свої відчуття і не 

дозволяти собі розпускатися» (0,571), «Дати зрозуміти, що рішення проблеми 

залежить від співрозмовника» (0,526), ми позначили як «Прийняття агресії 

інших». 
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В п’ятий фактор (4,733%) «Прохання до іншого зробити те, що вам потрібно» 

увійшли такі навички: «Переконати іншу людину, що ваша точка зору краща» 

(0,611), «Відкрито виразити людям свої бажання, думки і почуття з приводу 

чогось» (0,541), «Попросити у відповідних людей те, що вам потрібно і чого ви 

хочете» (0,482), «Виразити злі відчуття в щирій, але ввічливій формі» (0,477). 

В ході аналізу даних незалежного типу, виокремилося 5 факторів, що 

пояснюють 48,501% загальної дисперсії. Перший фактор (внесок – 27,445%) 

увібрав такі дескриптори: «Спробувати зрозуміти злість іншої людини» (0,627), 

«Оцінити, яке з можливих рішень є найбільш підходящим» (0,615), «Створити 

умови, що дозволять зробити роботу ефективно» (0,604), «Вирішити, яка з 

існуючих проблем найбільш важлива» (0,583), «Врахувати пропозиції іншої 

людини» (0,577), «Вирішити, чого хочете добитися і оцінити наскільки це 

реально» (0,573), «Визначити, які ваші дії стали причиною того, що відбулося» 

(0,573), «Справедливо реагувати на незадоволення іншої людини в ситуації, 

пов’язаній з вами» (0,545), «Виділити, що в діях було неправильним і що потрібно 

змінити, щоб бути більш успішним» (0,517), «Визначити, які відчуття ви 

переживаєте» (0,509), «Заспокоїтися і розслабитися, коли ви напружені» (0,497), 

що дало змогу позначити цей фактор як «Поведінка в конфліктній ситуації». 

Другий фактор (8,193%) утворений такими навичками як «Сказати щиро, що 

в жалкуєте про те, що стали винуватцем неприємності для іншої людини» (0,699), 

«Вирішити, яка спеціальна інформація потрібна та звернутися за нею до 

компетентних осіб» (0,551), «Підтримати людину, якщо вона сумнівається в своїх 

силах» (0,540), «Завчасно планувати обґрунтування власної позиції у важкій 

розмові» (0,519), «Чесно і щиро оцінити свої здібності» (0,509), «Допомогти іншій 

людині, що не може впоратися із своїми проблемами» (0,503), «Дати іншій 

людині зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,459), що спонукало позначити цей фактор 

як «Підтримка іншої людини в проблемній ситуації». 

В третій фактор (5,111%) увійшли такі дескриптори: «Переконати іншу 

людину, що ваша точка зору краща» (0,680), «Дати зрозуміти, що рішення 

проблеми залежить від співрозмовника» (0,679), «З’ясувати, що в словах іншої 
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людини відповідає дійсності» (0,604), «Чітко пояснити комусь, що потрібно 

робити» (0,577), «Дати зрозуміти співрозмовнику, що ви турбуєтесь про нього» 

(0,560), «Попросити у відповідних людей те, що вам потрібно і чого ви хочете» 

(0,489), що дозволило маркувати цей фактор як «Переконання іншого зробити так, 

як потрібно вам». 

Четвертий фактор (4,743%), що утворений такими характеристиками, як 

«Дати іншій людині зрозуміти, що ви вислухали її та вміло закінчити розмову» 

(0,710), «Бути уважним до іншої людини, прагнути зрозуміти її» (0,613), 

«Контролювати свої відчуття і не дозволяти собі розпускатися» (0,583), 

«Підтримати людину, якщо вона сумнівається в своїх силах» (0,534), «Дати 

зрозуміти іншому, що вам приємна його похвала» (0,460), ми позначили як 

«Демонстрація розуміння іншого». 

В п’ятий фактор (4,006%) «Контроль розмови» увійшли такі навички: 

«Перейти в розмові до питання, що цікавить» (0,689), «Вступити в розмову з 

кимось та спрямувати його в потрібне русло» (0,577), «Виразити злі відчуття в 

щирій, але ввічливій формі» (0,477). 

В групі безпорадного типу 5 факторів пояснили 46,448% загальної дисперсії. 

Перший фактор (внесок – 19,325%) увібрав такі дескриптори: «Створити умови, 

що дозволять зробити роботу ефективно» (0,706), «Оцінити, яке з можливих 

рішень є найбільш підходящим» (0,694), «Вирішити, яка спеціальна інформація 

потрібна та звернутися за нею до компетентних осіб» (0,667), «Вирішити, чого 

хочете добитися і оцінити наскільки це реально» (0,635), «Врахувати пропозиції 

іншої людини» (0,587), «Вирішити, яка з існуючих проблем найбільш важлива» 

(0,541), «Чітко слідувати вказівкам і виконувати відповідні дії» (0,531), «Відкрито 

виразити людям свої бажання, думки і почуття з приводу чогось» (0,494), 

«З’ясувати, що в словах іншої людини відповідає дійсності» (0,484), «Чесно і 

щиро оцінити свої здібності» (0,482), що дало змогу позначити цей фактор як 

«Планування власних дій для досягнення мети». 

Другий фактор (8,583%) утворений такими навичками як «Бути уважним до 

іншої людини, прагнути зрозуміти її» (0,661), «Спробувати відчути, що інша 
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людина переживає, та виразити своє розуміння» (0,641), «Допомогти іншій 

людині, що не може впоратися із своїми проблемами» (0,551), «Визначити, які 

ваші дії стали причиною того, що відбулося» (0,545), «Дати іншій людині 

зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,526), «Дати зрозуміти співрозмовнику, що ви 

турбуєтесь про нього» (0,507), «Справедливо реагувати на незадоволення іншої 

людини в ситуації, пов’язаній з вами» (0,483), що спонукало позначити цей 

фактор як «Розуміння і турбота про іншого». 

В третій фактор (6,726%) увійшли такі дескриптори: «Переконати іншу 

людину, що ваша точка зору краща» (0,714), «Виразити злі відчуття в щирій, але 

ввічливій формі» (0,603), «Дати зрозуміти, що рішення проблеми залежить від 

співрозмовника» (0,485), «Визначити, які відчуття ви переживаєте» (0,454), 

«Попросити у відповідних людей те, що вам потрібно і чого ви хочете» (0,450), 

що дозволило маркувати цей фактор як «Примус іншого зробити те, що вам 

потрібно». 

Четвертий фактор (6,316%), що утворений такими характеристиками, як 

«Вступити в розмову з кимось та спрямувати його в потрібне русло» (0,634), 

«Попросити у відповідних людей те, що вам потрібно і чого ви хочете» (0,605), 

«Дати іншій людині зрозуміти, що ви їй вдячні» (0,517), «Чітко пояснити комусь, 

що потрібно робити» (0,507), «Сказати співрозмовнику, що вам в ньому 

подобається» (0,488), «Підтримати людину, якщо вона сумнівається в своїх 

силах» (0,458), ми позначили як «Контроль розмови та вияв дружелюбності». 

В п’ятий фактор (5,498%) «Прийняття агресії інших» увійшли такі навички: 

«Заспокоїтися і розслабитися, коли ви напружені» (0,757), «Прийти до згоди з 

людиною, яка дотримується іншої точки зору» (0,695), «Контролювати свої 

відчуття і не дозволяти собі розпускатися» (0,690), «Сказати щиро, що в жалкуєте 

про те, що стали винуватцем неприємності для іншої людини» (0,558). 

Результати факторного аналізу дали змогу інакше, ніж в оригінальній 

методиці, згрупувати соціальні навички (табл. 3.19). Таким чином, для зарадного 

типу характерним є продумування і планування своїх дій щодо інших людей і 

контроль соціальної взаємодії. Головна стратегія – владний примус. Дбайливий 
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тип робить акцент на емоційну турботу про іншу людину. Навіть у актуалізації 

соціальних навичок проявляється зовнішній локус контролю. Головна стратегія – 

прохання. Представники незалежного типу налаштовані на протидію оточуючих, 

очікуючи конфліктних ситуацій. Головна стратегія – переконання. Безпорадний 

тип планує свої дії, не враховуючи інтереси інших людей та необхідність 

взаємодіяти з ними, досягаючи власних інтересів. Головна стратегія – примус, 

однак на відміну від зарадного типу він не владний, а емоційний (демонстрація 

негативних емоцій у відповідь на невиконання). 

 

Таблиця 3.19 

Провідні соціальні навички в групах з різним типом ССБ 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний тип Безпорадний тип  

Фактор 1 Планування 

майбутніх дій в 

ситуації незгоди 

інших 

Особиста 

відповідальність 

за невдачу, успіх 

– заслуга іншого 

Поведінка в 

конфліктній 

ситуації 

Планування 

власних дій для 

досягнення мети 

Фактор 2 Контроль 

розмови та вияв 

дружелюбності 

Емоційна турбота 

про іншу людину 

Підтримка іншої 

людини в 

проблемній 

ситуації 

Розуміння і 

турбота про 

іншого 

Фактор 3 Переживання в 

проблемній 

ситуації 

Прохання про 

допомогу 

Переконання 

іншого зробити 

так, як потрібно 

вам 

Примус іншого 

зробити те, що 

вам потрібно 

Фактор 4 Вираз турботи 

про іншу людину 

Прийняття 

агресії інших 

Демонстрація 

розуміння іншого 

Контроль 

розмови та вияв 

дружелюбності 

Фактор 5 Примус іншого 

зробити те, що 

вам потрібно 

Прохання до 

іншого зробити 

те, що вам 

потрібно 

Контроль 

розмови 

Прийняття 

агресії інших 

 

Найбільше розвинуті навички прояву турботи про іншу людину у 

дбайливого, незалежного та безпорадного типів, тоді як зарадний тип менше 

схильний її виражати. Дбайливий та безпорадний тип частіше стають жертвами 

конфліктів, незалежний – очікує конфліктних дій з боку оточуючих, тоді як 

зарадний виявляється ініціатором конструктивних конфліктів, пов’язаних з 

різним способом виконання завдання. 
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Ми вважаємо за доцільне виділити ще чотири додаткові параметри: емпатія 

(«Спробувати відчути, що інша людина переживає, та виразити своє розуміння», 

«Бути уважним до іншої людини, прагнути зрозуміти її», «Спробувати зрозуміти 

злість іншої людини»), підтримка («Підтримати людину, якщо вона сумнівається 

в своїх силах», «Допомогти іншій людині, що не може впоратися із своїми 

проблемами», «Дати зрозуміти співрозмовнику, що ви турбуєтесь про нього»), 

емоційна саморегуляція («Контролювати свої відчуття і не дозволяти собі 

розпускатися», «Заспокоїтися і розслабитися, коли ви напружені», «Справедливо 

реагувати на незадоволення іншої людини в ситуації, пов’язаній з вами»), 

вираження позитиву на адресу інших людей («Сказати співрозмовнику, що вам в 

ньому подобається», «Дати іншій людині зрозуміти, що ви їй вдячні», «Дати 

зрозуміти іншому, що вам приємна його похвала»). Результати представлені в 

таблиці 3.20. 

 

Таблиця 3.20 

Навички позитивної взаємодії в групах з різним типом ССБ (max – 5, М) 
 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорад-

ний тип  

р 

Емпатія 3,66 3,75↑ 3,68 3,45↓ 0,05 

Підтримка 3,76↑ 3,67 3,49↓ 3,49↓ 0,01 

Емоційна саморегуляція 3,44↑ 3,31 3,35↑ 3,03↓ 0,01 

Позитивна реактивність 3,85↑ 3,69 3,59 3,50↓ 0,01 

Загальний показник 3,68↑ 3,60↑ 3,53 3,37↓ 0,01 

 

Підтверджується алоцентрична спрямованість дбайливого типу (найвищий 

рівень емпатії). Незалежний тип зближається з безпорадним у меншому рівні 

вираження підтримки, і з зарадним – у вищому рівні контролю емоцій. 

Найчастіше вираження позитивних реакцій на адресу інших людей притаманне 

зарадному типу, тоді як в групі безпорадного типу найнижчі показники навичок 

позитивної взаємодії за всіма параметрами (особливо емоційної саморегуляції). 

Якщо узагальнити вищенаведені дані, то можемо описати типи переживання 

ССБ таким чином (табл. 3.21). 

 

Таблиця 3.21 
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Параметри самовизначення представників різних типів переживання ССБ* 

 
 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

Рівень суб'єктивного 

соціального благополуччя  

високий вище 

середнього 

середній низький 

Локус соціального блага внутрішній зовнішній внутрішній зовнішній 

Задоволеність власною 

соціальною ситуацією 

вище від 

середнього 

вище від 

середнього 

вище від 

середнього 

середня 

Сприймання статусу високий середній нижче від 

середнього 

нижче від 

середнього 

Задоволеність стосунками: 

В сім’ї 

В дружній групі 

 

З колегами 

 

висока 

найвища 

 

найвища 

 

висока 

вище від 

середнього 

висока 

 

висока 

висока 

 

вище від 

середнього 

 

середня 

середня 

 

середня 

Таблиця 3.21 (продовження) 

 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

Позитивні емоції (радість, 

повага, підтримка, любов) 

більше більше скоріше 

більше 

скоріше 

менше 

Негативні емоції (страх) менше скоріше 

менше 

скоріше 

менше 

більше 

Потреба включеності висока висока низька середня 

Потреба контролю висока середня низька середня 

Потреба афекту висока висока низька низька 

Соціальні навички високі середні середні низькі 

Стратегія впливу примус 

владний 

прохання переконання примус 

емоційний 

Навички позитивної 

взаємодії 

високі високі середні низькі 

Обсяг реальної соціальної 

мережі 

середній високий середній низький 

Психологічне 

благополуччя 

високе середнє середнє низьке 

Локус досягнень позитивний 

внутрішній 

негативний 

зовнішній 

позитивний 

внутрішній 

негативний 

зовнішній 

негативний 

внутрішній 

позитивний 

зовнішній 

негативний 

внутрішній 

негативний 

зовнішній 

Провідні цінності самостій-

ність 

досягнення 

гедонізм 

універсалізм 

доброта 

безпека 

універсалізм 

самостій-

ність 

безпека 

безпека 

універсалізм 

доброта 

 

Оптимізм високий низький низький низький 

Настанова на егоїзм висока середня низька висока 

Настанова на альтруїзм низька висока середня висока 

Емоційний тон звертання 

до себе 

позитивний баланс пози-

тивного і 

негативного 

баланс пози-

тивного і 

негативного 

негативний 

Впевненість в собі висока середня середня низька 
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 Зарадний 

тип 

Дбайливий 

тип 

Незалежний 

тип 

Безпорадний 

тип  

Соціальна сміливість висока низька середня низька 

Ініціатива в соціальних 

контактах 

висока низька низька низька 

Стратегії соціальної 

поведінки 

активний 

контакт та 

зміна 

середовища 

активна 

зміна себе, 

контакт 

активна 

зміна себе 

уникання 

контакту, 

пристосуван

ня 

* результати в таблиці надані не за нормами конкретних методик, а у порівнянні груп між 

собою 

 

З вище наведеної таблиці видно, що соціально-психологічні характеристики 

утворюють складні симптомокомплекси. Відповідно постає потреба визначити ті 

особистісні риси, які є найбільш істотними предикторами для визначення типу 

переживання ССБ.  

Для побудови моделі прогнозу була використана мережа Байєса, оскільки, 

по-перше, вона дозволяє дати оцінку тих атрибутів, що, на перший погляд, не 

мають безпосереднього відношення до феномена, що вивчається; по-друге, 

припускає ймовірність зв’язків між цими атрибутами. Вона дозволяє 

прогнозувати, які саме соціально-психологічні характеристики будуть суттєвими 

для набуття відчуття соціального комфорту. Основні результати наведені в 

таблиці 3.22. 

Модератором соціально-психологічних характеристик для всіх груп стала 

настанова на альтруїзм (додаток М). Тобто алоцентрична орієнтація обумовлює 

прояв всіх інших особистісних рис. Очікувано важливим предиктором типу 

переживання соціального благополуччя став оптимізм. При чому відзначимо його 

варіативність для різних типів. Так, для зарадного типу важливий як позитивний 

(успіх) і негативний (невдача) полюс оцінок, так й їх співвідношення. Тоді як для 

дбайливого типу важливий успіх. На самопочуття незалежного типу більше 

впливає переживання невдачі, тоді як безпорадного – успіху. Цікаво, що модель 

соціальної взаємодії зарадного типу базується не на використанні активних 

стратегій соціальної поведінки, а на відкиданні – пасивних. Дещо неочікуваним 

предиктором ССБ для цього типу є консерватизм – ціннісні орієнтації на безпеку, 

конформність, традиції, тоді як відкритість змінам (самостійність, стимуляція) в 
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більшій мірі зумовлює поведінку безпорадного типу. Останній схильний в 

більшій мірі змінювати себе, а не соціальне середовище у випадку соціального 

дискомфорту. 

В цілому можемо зробити висновок, що безпорадний тип в більшій мірі 

схильний використовувати механізм пристосування під час соціальної адаптації. 

Можемо висловити припущення, що аналізуючи соціальний досвід (в більшій мірі 

негативний) представники цього типу переживають відчуття вимушеності 

особистісних змін (конформність), що в значній мірі зумовлює негативний афект, 

пов'язаний із соціальним функціонуванням. 

Таблиця 3.22 

Основні психологічні предиктори типу переживання 

суб'єктивного соціального благополуччя 
 

 Зарадний тип Дбайливий тип Незалежний тип Безпорадний тип  
Р-г w s Р-г w s Р-г w s Р-г w s 

Альтруїзм 1 0,230 0,501 2 0,149 0,500 1 0,175 0,501 1 0,144 0,50 

Успіх 2 0,162 0,693 6 0,102 0,968 10 0,054 0,414 6 0,097 0,968 

Невдача 6 0,078 0,501 – – – 6 0,086 0,053 11 0,055 0,262 

Впевненість 9 0,034 0,414 9 0,060 0,462 – – – 9 0,075 0,550 

Довіра – – – 1 0,150 0,368 8 0,079 0,501 7 0,094 0,462 

Відкритість 

змінам 

– – – 4 0,122 0,262 4 0,094 0,587 3 0,102 0,032 

Консерватизм 3 0,139 0,814 10 0,028 0,150 – – – – – – 

Поз. реакції 5 0,084 0,310 – – – – – – 10 0,061 0,649 

Пас. стратегії 8 0,062 0,587 – – – – – – 2 0,102 0,850 

Оптимізм 4 0,124 0,947 3 0,133 0,649 – – – – – – 

Влада 10 0,012 0,189 7 0,076 0,550 – – – – – – 

Конформність – – – – – – – – – 4 0,098 0,368 

Соц.сміливість 7 0,076 0,053 – – – – – – – – – 

Активна 

зміна себе 

– – – – – – – – – 8 0,075 0,752 

Активні 

стратегії 

– – – – – – 5 0,086 0,189 – – – 

Контактні 

стратегії 

– – – 11 0,003 0,752 – – – – – – 

Майбутнє – – – 5 0,118 0,850 – – – – – – 

Доброта – – – 8 0,062 0,032 – – – – – – 

Автономія – – – – – – 2 0,147 0,693 – – – 

Компетен-

тність 

– – – – – – 3 0,143 0,310 – – – 

Егоїзм – – – – – – 7 0,081 0,947 – – – 

Вираження 

агресії 

– – – – – – 9 0,056 0,814 – – – 

Негативне – – – – – – – – – 5 0,098 0,150 
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минуле 

 

Відзначимо такий важливий параметр соціального буття як влада над іншими 

людьми, що виступає предиктором для переживання ССБ у зарадного і 

дбайливого типу. Однак якщо зарадний тип використовує владу як прояв 

лідерських повноважень (соціальна сміливість), а відповідно вона очевидна для 

учасників взаємодії, то дбайливий тип має скриту владу над ними (контактні 

стратегії, доброта). Представники цього типу демонструючи соціальну залежність 

(підкореність) і турботу про інших, насправді реалізують непряму соціальну 

домінантність (яка знайшла своє відображення в українському прислів’ї про те, 

що «Чоловік – голова, а жінка – шия»). Відповідно переживаючи відчуття 

можливості впливати на соціальні події через контроль «кола турботи», вони 

забезпечують високий рівень соціальної впливовості, задовольняючи потребу в 

соціальній помітності. Для незалежного типу характерне акцентування 

індивідуальних успіхів (компетентність, егоїзм), відносної соціальної автономії. 

Для них важливо знати, що досягненнями вони завдячують виключно особистим 

зусиллям (активні стратегії). Оскільки вони знаходяться в складній системі 

соціальних відносин, то представникам цього типу важко визнавати внесок інших 

людей у їх особистий успіх (вираження агресії). Порівняно знижений рівень ССБ 

ми можемо пояснити не тільки соціальним відмежуванням, але й прихованою 

невпевненістю в собі: представники незалежного типу повсякчас прагнуть 

довести і собі і оточуючим, що саме їхні зусилля без допомоги інших привели до 

успіху. 

Отримані результати підтвердили припущення про пошук особистістю 

балансу в ході самовизначення. Так, найбільш важливими психологічними 

континуумами виявилися алоцентризм – ідіоцентризм, активність – пасивність, 

відкритість змінам – консерватизм, успіх – невдача, майбутнє – минуле, 

вираження позитивних і негативних реакцій на адресу інших осіб. 

Отже можемо описати типи переживання ССБ таким чином. 

Зарадний тип (рис. 3.4) частіше зустрічається серед молоді. Рівно 

представлені як чоловіки, так і жінки. Найвищий рівень переживання ССБ (за 
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всіма параметрами). Провідна потреба: соціальна помітність (публічність). Його 

представники орієнтовані на соціальні стандарти успіху (здебільшого статусно-

економічного характеру). Найвища задоволеність стосунками із колом 

спілкування. Явна перевага позитивного афекту, пов’язаного із соціальними 

відносинами. Представники цього типу відчувають потребу у соціальній 

належності до якомога більшої кількості соціальних груп, при чому можуть мати 

виражене прагнення до автономії. Такий факт підтверджує припущення, що ССБ 

має недуалістичну природу, а зв’язність і автономія не є полюсами одного 

континууму. 

Індивідуація 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальність 

Рис. 3.4. Конфігурація балансу переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя зарадним типом 

 

Явно виражені лідерські здібності, розвинуті соціальні навички. Легко 

маніпулюють оточуючими заради досягнення власних цілей. Екстравертовані, 

активні, легко вступають в контакт, досить мобільні у зміні соціальних груп. 

Прагнуть привернути до себе увагу, намагаються керувати подіями, нав’язувати 

свою думку оточуючим. Прагнення до контролю подій та оточуючих може 
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набирати нав’язливої форми. Активно вибудовують соціально-психологічний 

простір, що може проявлятися як в соціальній мобільності (легко розривають 

контакти, які не задовольняють соціальних потреб), так і в активних 

перетворюючих стратегіях. 

Позитивно сприймають світ (не схильні до негативних емоцій), не бачать 

перешкод на своєму шляху, впевнені в собі. Причини успіху вбачають в собі, 

невдач – в обставинах та інших людях. Можуть бути самовпевненими: 

фаталістично переконані у власній перемозі та досягненню успіху. Провідні 

ціннісні пріоритети – самостійність та власні досягнення. Схильні до гедонізму – 

пошуку позитивних емоцій. 

Низька мотивація розуміння інших людей. Можуть бути непоступливими та 

авторитарними. Налаштовані на демонстрацію власної позиції. Таким чином, 

маючи найвищі показники власного ССБ, вони можуть знижувати його 

переживання у інших людей. 

Інший бік соціальної активності – надмірний авторитаризм. Як правило, не 

визнають власних помилок, не вбачають своєї провини у тому, що сталося, не 

схильні до аналізу та рефлексії. Типова стратегія соціального впливу – примус 

(владні можливості). 

Дбайливий тип (рис. 3.5) не має вікової специфіки (єдине виключення – 

більша представленість серед осіб літнього віку). Гендерної асиметрії не 

виявлено, не заважаючи на те, що основні характеристики цього типу 

відповідають стандарту фемінінності. Провідна соціальна потреба полягає у 

соціальному схваленні. Схильні уникати публічності. Рівень суб'єктивного 

соціального благополуччя середній та вище від середнього. Задоволеність 

стосунками досить висока, однак власну соціальну ситуацію сприймають 

найбільш позитивно з усіх представлених типів. 

Більше притаманна стратегія уникнення невдач, аніж прагнення до успіху. 

Відповідальність за невдачі приписують собі, а успіхи – оточуючим. Схильні до 

соціальної рефлексії. Орієнтовані на майбутнє, саме тому схильні відкладати 

сьогоднішнє задоволення заради завтрашнього успіху. 
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Прагнуть встановлювати довірчі стосунки з максимальною кількістю осіб, з 

якими вступають в соціальну взаємодію. Притаманний найвищий рівень емпатії 

та навичок позитивної (підтримуючої) взаємодії. Мають найбільший обсяг, 

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

приятелів). Найвища потреба у соціальній належності, уникають, часто 

побоюються самотності. Найвищий рівень, порівняно з іншими типами, 

міжособистісної довіри. Виражена алоцентрична спрямованість: провідні цінності 

– доброта та універсалізм (розуміння, терпимість, захист благополуччя всіх людей 

та природи). 

Індивідуація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальність 

 

Рис. 3.5. Конфігурація балансу переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя дбайливим типом 

 

Невисокий рівень особистісної автономії. Схильні віддавати контроль 

соціальної взаємодії іншим її учасникам. Відповідно використовують пасивні, але 

контактні соціальні стратегії, які проявляються в усвідомленій перебудові власної 

особистості таким чином, щоб соціальне середовище перестало сприйматися як 
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те, що викликає фрустрацію. Найчастіше це зміна фокусу сприймання ситуації 

або власної системи потреб. Типова стратегія соціального впливу – прохання. 

Негативною стороною цього типу є надмірна жертовність. Представники 

дбайливого типу схильні ігнорувати власні потреби заради забезпечення 

соціального благополуччя «кола турботи», яке в них досить широке. В нього 

включають навіть тих, хто не розраховує на їх підтримку і піклування, і в цьому 

сенсі можуть бути нав’язливими. Схильні відігравати роль жертви в соціальній 

взаємодії через надмірну довірливість і провокування агресії на свою адресу. 

Незалежний тип (рис. 3.6) частіше зустрічається в середній дорослості та у 

жінок. Провідна соціальна потреба – соціальна помітність та особистісна 

автономія. Середній рівень суб'єктивного соціального благополуччя. 

Задоволеність стосунками порівняно висока, однак загальний соціальний статус 

оцінюють найнижче з усіх представлених типів. 

Особливістю цього типу є прагнення до особистісної автономії, відповідно 

його представники як уникають відповідальності й лідерської ролі, так і контролю 

з боку інших. Не схильні до утворення великої кількості близьких зв’язків: 

потреби в соціальній належності та афіліації низькі. Мають трудності при вступі в 

контакт з незнайомими людьми, а тому більше очікують ініціативи від інших 

людей.  
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Соціальність 
 

Рис. 3.6. Конфігурація балансу переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя незалежним типом 

 

Дуже обережні у встановленні довірчих взаємин. При чому це стосується як 

безпосереднього спілкування, так і використання інтернет-мереж. Обсяг реальної 

соціальної мережі середній. Оскільки представники цього типу доволі 

консервативні щодо соціального середовища (їм дуже важко змінити, наприклад, 

місце роботи чи проживання, коло друзів чи шлюбного партнера), вони можуть 

терпіти неблагополуччя досить тривалий час, однак не виходити з середовища, 

що викликає фрустрацію. Не схильні до гедонізму, до певної міри фаталісти. 

Уявлення про майбутнє досить негативне. Типова соціальна стратегія – пасивне 

очікування змін (смиренність). 

Схильні до персоналізації невдач: у виникненні проблем вбачають власну 

провину. Розвинута соціальна рефлексія, але їй притаманний негативний 

емоційний тон звернення до себе: тривога, відчуття провини, депресивні 

переживання. Характерним для незалежного типу є негативні настанови щодо 

оточуючих. Вони очікують на конфліктне проблемне спілкування, а відповідно за 

механізмом самоздійснюваного пророцтва часто його провокують. Надають 

важливого значення власним зусиллям в досягненні успіху, але самі успіхи 

оцінюють не дуже високо. Тому більше орієнтовані на процес, а не на результат. 

Найбільш виражений песимізм серед усіх представлених типів («Все залежить від 

мене, однак мій успіх непостійний, тому що я – невдаха»). 

Провідні ціннісні пріоритети – власні досягнення, самостійність та 

універсалізм. Цінують емоційний контроль, а його відсутність (вільне вираження 

емоцій) навпаки призводить до переживання соціального дистанційованості. Не 

схильні до соціальної (особливо емоційної) підтримки інших. Типова стратегія 

соціального впливу – переконання. 

Головні негативні аспекти цього типу ССБ пов’язані із надмірною 

автономією, яка може проявлятися в соціальному відчужені, ізоляції. Щоб 

довести власну самостійність можуть ігнорувати та уникати соціальну підтримку 
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(якої вони не просять, однак і самі іншим не надають). Також істотною 

проблемою є низька самооцінка та трудність у встановленні соціальних контактів. 

Безпорадний тип (рис. 3.7) відображає полюс суб'єктивного соціального 

неблагополуччя. Рівень переживання соціального благополуччя (за всіма 

параметрами) найнижчий серед усіх типів. В цій групі більше чоловіків, особливо 

літнього віку. В представників цього типу найнижчі показники як задоволеності 

життя в цілому, так і всіма видами соціальних відносин (від статусу до стосунків 

із конкретними соціальними суб’єктами). Знижений емоційний фон (більше 

страху, менше радості та любові). Як правило, не відчувають себе добре серед 

інших людей, 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. 

Притаманні слабко розвинуті соціальні навички, особливо асертивної 

поведінки та планування майбутніх дій. При слабкому емоційному контролі 

(найнижчому серед усіх груп) це призводить до імпульсивних агресивних реакцій 

у соціальній взаємодії. Не схильні до вираження емпатії та надання соціальної 

підтримки. Мають найнижчий рівень психологічного благополуччя за всіма 

параметрами (особливо кризові параметри – життєві цілі та самоприйняття).  
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Соціальність 
 

Рис. 3.7. Конфігурація балансу переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя безпорадним типом 

 

Представники цієї категорії не бажають бути тими, ким вони є, їм не 

подобаються деякі власні особистісні риси. В них найбільше виражений 

негативний емоційний тон звертання до себе. Однак на фоні того, що життєві цілі 

в них розмиті, вони не бачать сенсу життя, таке незадоволення виявляється 

невекторним. Тобто респонденти безпорадного типу не зовсім добре розуміють, 

що потрібно зробити, які навички розвивати для того, щоб змінити наявну 

соціальну ситуацію. Вони мають низьку особистісну автономію, а тому схильні до 

соціального порівняння, що, в свою чергу, знижує переживання благополуччя. 

Використовують уникаючі неконтактні стратегії соціальної поведінки. В 

ситуації соціального дискомфорту схильні шукати нове середовище (змінювати 

роботу, вступати в шлюб, розривати взаємини з друзями). Однак оскільки себе 

вони змінювати не схильні, то свої проблеми переносять в нову соціальну 

ситуацію. В неблагополучних умовах схильні заглиблюватися в себе, 

відмежовуватися від світу (поринати у фантазії, вести релігійні пошуки; 

використовувати алкоголь). 

В перспективі свого життя акцентують негативні переживання, як в 

минулому, так і в майбутньому. Схильні до фаталістичного сприймання життя та 

світу, що може бути ознакою вивченої безпорадності. Не беруть на себе як 

провину у невдачах, так і заслугу в успіхах. Яскраві песимісти. 

Провідні ціннісні пріоритети – безпека та універсалізм. Знижена 

самотрансценденція як, з одного боку, вихід за власні межі, з другого, турбота про 

інших людей. Специфічне поєднання водночас настанов як на егоїзм, так і на 

альтруїзм. Для них важливі власні досягнення, однак не зовсім зрозумілі 

інструментальні засоби. Саме тому представники цього типу орієнтовані на 

процес, і менше приділяють увагу результату (як форма психологічного захисту).  
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Типова стратегія соціального впливу – примус, однак на відміну від 

зарадного типу він не владний, а емоційний (демонстрація негативних емоцій у 

відповідь на невиконання). 

Безпорадний тип представляє собою реакцію на соціальну дезадаптацію, а 

тому вимагає психологічної корекції. 

Отже, зарадний тип явно 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 у них низький.  

 

3.4. Суб’єктивний баланс соціально-психологічних параметрів як умова 

набуття ССБ 

Провідною умовою досягнення ССБ є вирішення особою суперечності між 

соціальною нормативністю (зовнішніми вимогами до її цілей і поведінки) та 

суб’єктною аутентичністю (реалізацією того способу існування, що максимально 

відповідає її суті). Актуалізація суб’єктності і соціального розвитку проявляється 

у формуванні соціально зрілої особистості. Соціально зріла особистість – 

свідомий і активний, самостійний і соціально відповідальний, здатний до 

довільної регуляції та рефлексії суб’єкт, що має значущі життєві принципи і 

смисли, цінності і цілі життєдіяльності, здатний у відповідності до них пізнавати і 

зберігати як самого себе, так і навколишній світ, а також розвивати та 

перетворювати себе, інших людей і світ в цілому [Журавлев, Купрейченко, 2012]. 

Така особистість в ході самовизначення має віднайти ту суб’єктивну рівновагу 

між зовнішніми вимогами й індивідуальними прагненнями, яка сприяє 

досягненню соціального комфорту. 

Досягнення індивідуального благополуччя неминуче вступає в конфлікт з 

благополуччям інших, оскільки багато в чому забезпечується за їх рахунок. В 

психологічній літературі ця проблема розглядається у руслі вивчення таких явищ 
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як егоїзм / альтруїзм, індивідуалістична / колективістська
9
 особистісна 

спрямованість, феномен соціальної залежності / автономії. 

Ознакою зрілої особистості прийнято вважати алоцентричну спрямованість 

(за Б. С. Братусем, остання – ознака розвитку моральної свідомості). Відповідно 

така спрямованість є соціально схвалюваною, особливо в колективістських 

культурах. Хоча Україна відноситься до змішаних культур, ми припустили, що 

найбільш виражене ССБ буде притаманне особам із алоцентричним 

спрямуванням, що орієнтовані на широке коло турботи. 

Особи, що замикаються в сімейних стосунках, навіть з вираженою 

альтруїстичною спрямованістю, переживають ССБ інакше, ніж ті, що орієнтовані 

на широке коло турботи. Ми звернулися до типології моральної сфери свідомості 

Б.С. Братуся [Братусь, 1985], який виділив нижчий егоцентричний рівень 

(орієнтація на особисту вигоду і комфорт), середній групоцентричний рівень 

(орієнтація на найближче оточення, його добробут), високий просоціальний 

рівень (орієнтація на благо незнайомих людей та суспільства в цілому). Ми 

припустили, що рівень ССБ буде найвищим у осіб, що мають трансцендентну 

орієнтацію (турбота про інших, добрі справи) по відношенню до широкого кола 

осіб (малознайомих та незнайомих). 

На першому етапі були проаналізовані особливості соціально-психологічного 

простору в групах з різним типом ССБ (результати наведено в статті 

[Данильченко, 2016]). В усіх групах найчисленніша орієнтація на вузькодистантні 

стосунки (коло турботи – сім’я): найбільше в групі незалежного типу (68,4%), а 

найменше – в групі дбайливого типу (53,1%). Середньодистантна орієнтація (коло 

турботи – сім’я та друзі) представлена в групі безпорадного (17,8%) та зарадного 

(16,1%) типу, менше – в групі дбайливого типу (9,4%). Однак в останній 

найбільше респондентів великодистантного спрямування (тих, хто включає в коло 

турботи малознайомих та незнайомих людей) – 37,5%. В інших групах таких 

                                                
9 В останній час терміну «колективізм» намагаються уникати і через ідеологічну заангажованість поняття, і через 

застосовність по відношенню до культурних систем, а не індивіда. За Х. Тріандісом, алоцентризм (протилежність 

ідіоцентризму) – світогляд, коли індивід ставить себе на місце інших, щоб краще їх розуміти; своєрідна емоційна 

залежність особи від інших людей або групи. 
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близько чверті (23,7…26,3%). Таким чином, респондентам притаманний 

психологічний ізоляціонізм. 

Кластерний аналіз дав змогу виокремити сім груп із специфічною 

соціальною поведінкою (рис. 3.8). 

Першу групу (40 осіб, 10%) складають ті, хто мають вузьке коло турботи і 

невиражену трансцендентну орієнтацію на особистий успіх. Ці особи мають такі 

провідні пріоритети як безпека та самостійність. Чоловіків (13,7%) тут більше, 

ніж жінок (8,1%). Рівень ССБ в них найнижчий. 

 

  ←Я→     рівень ССБ 

Алоцентризм «Інші» 

7. поєднання турботи про сім’ю 

і власних досягнень 

Я→      

     6. поєднання турботи про широке коло 

     і власних досягнень 

 

    5. турбота про широке коло 

    знижена орієнтація на особисті досягнення 

          Широке коло турботи 

Вузьке       

коло турботи 4. досягнення в широкому колі (соціальний успіх) 

   знижена орієнтація на турботу 

 

Я←  3. досягнення в середині сім’ї 

знижена орієнтація на турботу  

 

2. турбота тільки про 

сім’ю, нема прагнення до досягнень 

   

1. низький рівень самопідвищення і турботи 

головне - безпека 

Ідіоцентризм «Я» 

→Я← 

Рис. 3.8. Співвідношення орієнтації на індивідуальне та соціальне благополуччя і 

рівня ССБ 

 

Друга група (31 особа, 7,7%) має вузьке коло турботи і виражену 

трансцендентну орієнтацію, тобто зосередились виключно на турботі про дітей та 
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членів родини, не намагаючись реалізувати власні плани (наприклад, щодо 

кар’єри чи інших досягнень поза межами родини). ССБ таких осіб не надто 

високе. Оскільки подібна орієнтація відображає фемінінні стереотипи, 

закономірно, що в цій групі більше жінок (9,8% проти 4,8% чоловіків). Цей тип 

збігається з описом групоцентричного рівня за Б. С. Братусем. 

Третя група (36 осіб, 9,0%) має широке коло турботи і виражену 

трансцендентну орієнтацію, тобто їм притаманно ставити благополуччя інших 

людей вище за своє. Жінок в цій групі набагато більше (12,2% проти 4,1%). Рівень 

ССБ в них вищий, ніж в попередній групі. 

Четверта група (89 осіб, 22,2%) спрямована на реалізацію власної соціальної 

компетентності, але тільки в рамках сім’ї. Вони орієнтовані на досягнення, однак 

для них важлива тільки оцінка ближнього кола, на нього вони й орієнтуються в 

процесі соціального порівняння. Чоловіків і жінок тут приблизно порівну 

(відповідно 24% та 22%). Рівень ССБ досить високий. 

П’ята група (45 осіб, 11,2%) утворена особами, що прагнуть відповідати 

соціальним стандартам успіху в широкому сенсі. З одного боку, для них важлива 

оцінка всіх людей, а не тільки родини та друзів, з другого – рівень егоїстичності в 

них досить високий, інтереси та потреби інших людей часто ігноруються. 

Чоловіків і жінок тут приблизно порівну (відповідно 11,6% та 11,4%). Як бачимо, 

на противагу класифікації С.Б. Братуся, що вважав егоїстичну орієнтацію нижчим 

рівнем розвитку свідомості, рівень переживання соціального благополуччя в них 

високий. 

Шоста група (80 осіб, 20%) поєднала індивідуальні пріоритети на 

благополуччя інших (як ближнього кола, так і незнайомих людей) та прагнення до 

влади та досягнень. Чоловіків і жінок тут приблизно порівну (відповідно 21,2% та 

19,9%). Рівень ССБ високий. Ця група відповідає описаному Б. С. Братусем 

просоціальному рівню розвитку моральної свідомості. Але як видно з наведених 

даних, рівень ССБ тут не найвищий. 

Сьома група (71 особа, 17,7%) представлена особами, що поєднують 

орієнтацію на благополуччя інших та власні досягнення. Орієнтовані на ближнє 
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коло. Відзначимо, що на противагу гендерним стереотипам чоловіків (24%) тут 

більше, ніж жінок (22%). Рівень ССБ тут найвищий. 

Таким чином, на противагу висловленій думці, що алоцентрична 

спрямованість є критерієм розвитку моральної свідомості, прямої залежності між 

переживанням соціального благополуччя та просоціальною орієнтацією виявлено 

не було. Найнижчі показники ССБ у осіб, що мають низьку як просоціальну, так і 

низьку егоїстичну спрямованість. Просоціально зорієнтовані особи мали рівень 

ССБ високий, але не найвищий. Ми можемо припустити, що незважаючи на 

поширення в останній час в Україні волонтерського руху, «найбільш моральним» 

є турбота про людей, з якими людина пов’язана або кровними, або інтимно-

особистісними стосунками. І хоча соціологи позначають дане явище як 

«психологічний ізоляціонізм» [Хахулина, 2006], з одного боку, це може бути 

історичною традицією піклування, що склалася саме в нашій культурі 

(волонтерський рух найбільш поширений в країнах, що визначаються як 

індивідуалістичні), з другого – реакцією на кризу широких соціальних систем, що 

спостерігається в наш час. Наприклад, Г. Л. Воронін пояснює «атомізацію 

ідентичності» відсутністю впевненості індивіда в захисті його прав та достоїнств 

санкціонованими суспільством засобами [Воронин, 2001], що спостерігається в 

Україні в останні десятиліття. 

Ще одним поясненням може бути виявлений в американських дослідженнях 

факт зниження благополуччя осіб, що орієнтовані на вирішення суспільних 

проблем [Leung et al., 2013]. Відповідно, ті учасники дослідження, які вболівали 

за широку спільноту, більше знали про проблеми (шукали відповідну 

інформацію) і відчували себе незадоволеними життям (мали нижчий рівень ССБ). 

Важливим фактом є те, що індивідуалізм – колективізм хоч і розглядається як 

дуальний вимір [Triandis, 1995], в реальності виявляє, як і багато інших 

соціальних феноменів, свою багатомірну структуру. Наприклад, в дослідженні 

В.О. Васютинського виявлено три складові: конформізм (згуртованість, спільні 

цілі, почуття причетності, придушення індивідуальності) – нонконформізм 

(індивідуальна свобода, власна позиція, незалежність, роз’єднаність), альтруїзм 
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(взаємодопомога) – егоїзм, прагматизм (розвиток у колективі, індивідуальний 

розвиток) – безпорадність [Васютинський, 2015]. 

Основні емпіричні результати щодо рівня ССБ в вищезазначених групах 

наведені в таблиці 3.23. 

 

Таблиця 3.23 

Особливості переживання ССБ особами з різним рівнем психологічної 

дистанції та орієнтації на власне благополуччя або благополуччя інших 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

благополуччя 

інших 

– + + – – + + 

власні 

досягнення 

– – – + + + + 

коло турботи вузьке вузьке широке вузьке широке вузьке широке 

зарадний тип 

(у %) 

0,9 1,7 2,6 21,6 10,3 33,6 29,3 

дбайливий 

тип (у %) 
17,2 6,5 12,9 15,1 14,0 12,9 21,5 

незалежний 

тип (у %) 

13,4 16,1 14,3 25,9 8,0 12,5 9,8 

безпорадний 

тип (у %) 

11,3 7,0 7,0 29,6 15,5 8,5 21,1 

загальний 

рівень ССБ 

108,83↓ 114,16 118,64 115,10 116,78 127,93↑ 122,38 

Соціальна 

помітність 

38,30↓ 40,39↓ 40,86↓ 42,92 44,02 48,31↑ 46,61↑ 

Соціальна 

дистантність 

22,0 20,71 20,39 20,42 20,91 20,13 21,14 

Емоційне 

прийняття 

38,30 39,23 40,75 38,64 37,42 41,58 39,28 

Соціальне 

схвалення 

33,63 34,29 34,36 34,22 34,84 37,45 36,30 

Соціальні 

переконання 

20,60 20,97 23,06 20,22 21,40 20,72 21,33 

 

Отже, можемо побудувати такий рейтинг за переживанням ССБ. Найгірше в 

соціумі себе відчувають ті особи, що мають як низький рівень орієнтації на успіх, 

так і на досягнення. Зазначимо, що їх найбільше в групі дбайливих, де провідною 

рисою є підкорення іншим. В невигідному соціальному становищі виявилися 

особи, що обмежують свою турботу тільки ближнім колом. Це своєрідні 

домогосподарки, що не отримують соціального стимулювання – реакцій 

незнайомих та малознайомих людей. Вони не прагнуть реалізуватися в 
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професійному плані. При чому зауважимо, що серед них чоловіків навіть більше, 

ніж жінок. В осіб, що орієнтовані на власний успіх, рівень ССБ приблизно 

однаковий незалежно від особливостей організації соціально-психологічного 

простору. Відмінність полягає в тому, що в осіб, орієнтованих на загальне 

визнання, гірші стосунки з близькими (можемо припустити, через те, що вони 

проводять менше часу із своїми домашніми). Ця група більше «соціально 

помітна». Вищі показники ССБ в групі, що має об’єктом піклування як знайомих, 

так і незнайомих людей. Для них характерні найбільш позитивні уявлення про 

людей і гарні сімейні взаємини. 

Особи, які поєднують прагнення до власного благополуччя і благополуччя 

інших та мають широке коло турботи (наприклад, волонтери), мають нижчі 

показники ССБ, ніж ті індивіди, що орієнтовані на родину. Для більшості людей 

саме стосунки з ближнім колом (родиною, друзями) стають основним критерієм 

соціального буття та дозволяють задовольнити більшість соціальних потреб, а 

турбота про інших є «невигідною» в сімейних стосунках. Можемо припустити, 

що це особливість саме української культури, орієнтованої на сімейний 

ізоляціонізм. Сучасні суспільні трансформації роблять вигідним для соціуму саме 

широкий тип піклування, однак для міжособових стосунків він може стати 

проблемою. 

 

Висновки до розділу 3 

Суб'єктивне соціальне благополуччя має когнітивну (оцінка задоволеності 

соціальних потреб), афективну (афект, пов'язаний із стосунками) та конативну 

(стратегія соціальної поведінки) складові. Провідну роль відіграє оцінка 

задоволення потреб у соціальній актуалізації (помітності), підтримці/ схваленні та 

соціальній зв’язності / відмежованості. 

На основі таких критеріїв, як задоволеність соціальних потреб і орієнтації на 

джерело соціального блага (зовнішнього – інші люди та групи або внутрішнього – 

власна особистість) можна виділити чотири типи суб'єктивного соціального 

благополуччя. 
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Зарадний тип має найвищий рівень переживання соціального благополуччя. 

Провідна потреба – соціальна помітність, орієнтація на соціальні стандарти 

успіху. Найвища задоволеність стосунками. Розвинуті соціальні навички. 

Прагнуть контролювати інших. Позитивно сприймають світ, впевнені в собі 

(інколи самовпевнені). Нереалістичний оптимізм, схильні до гедонізму. 

Авторитарні, не схильні до аналізу та рефлексії. Типова стратегія соціального 

впливу – примус. 

Цей тип розподіляється на три приблизно однакових за кількістю підгрупи. 

Дві підгрупи балансу, що поєднують прагнення про благополуччя себе та інших, 

представники першої з них орієнтовані на загально-суспільне благо (волонтери, 

громадські діячі), другої – на інтереси ближнього кола. Третя підгрупа 

складається з егоїстично спрямованих осіб, що захищають перш за все власні 

інтереси та орієнтовані на ближнє коло. 

У дбайливого типу рівень переживання ССБ вище від середнього. Провідна 

соціальна потреба – соціальне схвалення. Високий рівень потреби у довірчих 

взаєминах, належності. Задоволеність стосунками висока. Схильні до соціальної 

рефлексії, а також до жертвування власними інтересами заради благополуччя 

близьких людей. Високий рівень емпатії та навичок підтримуючої взаємодії. 

Мають найбільший обсяг, порівняно з іншими типами, реальної соціальної мережі 

(особливо друзів і приятелів). Віддають контроль соціальної взаємодії іншим її 

учасникам, схильні змінювати власну особистість, а не соціальне середовище. 

Типова стратегія соціального впливу – прохання. 

Однак у цього типу можемо виділити крім підгрупи збалансованих, що 

орієнтовані на суспільне благо, ще й підгрупу неблагополучних осіб, які 

фрустровані соціальними відносинами, а їх провідною рисою є уникання 

небезпеки, джерелом якої постають інші люди. 

Незалежному типу притаманний рівень соціального благополуччя нижче від 

середнього. Провідна соціальна потреба – соціальна помітність та особистісна 

автономія. Потреби в соціальній належності та афіліації низькі. Задоволеність 

стосунками порівняно висока, однак незадоволені загальним соціальним 
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статусом. В контактах очікують ініціативи від оточуючих. Дуже обережні у 

встановленні довірчих взаємин. Не схильні до гедонізму, уявлення про майбутнє 

досить негативне. Типова соціальна стратегія – пасивне очікування змін. 

Песимісти. Не схильні до соціальної підтримки інших. Типова стратегія 

соціального впливу – переконання. 

Серед представників цього типу мало осіб, що мають збалансовану систему 

ССБ, яка сполучє прагнення до досягнення власного благополуччя та 

благополуччя інших. Диференційовано дві підгрупи: одні орієнтуються на 

задоволення власних потреб, другі – на благополуччя інших. Дві третини 

представників незалежного типу орієнтовані на ближнє коло спілкування. 

Безпорадний тип має найнижчий рівень соціального благополуччя. 

Незадоволені якістю своїх стосунків. Слабко розвинуті соціальні навички. 

Імпульсивні. Знижена самооцінка (особливо самоприйняття). Схильні розривати 

стосунки у випадку незадоволеності ними. Акцентують негативні переживання як 

в минулому, так і в очікуваннях щодо майбутнього, фаталісти. Провідна цінність 

– безпека. Типова стратегія соціального впливу – емоційний примус. 

Майже третина представників цього типу має егоїстичну спрямованість та 

вузьке коло турботи. Однак виявлена парадоксальна підгрупа, якій притаманна 

збалансована структура ССБ, орієнтація на широке коло контакту, але низький 

рівень ССБ (неблагополуччя). Такий факт зумовлює необхідність не тільки 

пошуку психологічних чинників надбання соціального благополуччя, але 

з’ясування їх системної взаємозумовленості. 
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РОЗДІЛ 4. ЧИННИКИ ПЕРЕЖИВАННЯ СУБ'ЄКТИВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

Як вже зазначалося, саме суб'єктивне соціальне благополуччя важко 

віддиференціювати в системному полі феноменів, що описують соціальне буття. 

Однак важливими є не тільки афективні реакції, але й умови набуття 

оптимального соціального функціонування. Серед нечисленних досліджень саме 

чинників ССБ можемо згадати роботу М. Л. Мюллер, що вивчала вплив шлюбної 

специфіки [Muller, 2012]. 

Очевидно, що особистість стає зоною перетину індивідуальних та соціальних 

впливів, що зумовлюють її самопочуття. В різних підходах акцент робиться або 

на зовнішні (теорії якості життя в соціології) або на внутрішні (теорії 

психологічного благополуччя) аспекти. В останній час все більше досліджень 

присвячено їх взаємодії [Давыдова, 1992; Лясковская, Шуметов, 2001; 

Симонович, 2003]. 

Тому в ході нашого дослідження було висунуте такі припущення. По-перше, 

тип ССБ визначається взаємодією зовнішніх соціальних умов життя та соціально-

психологічних факторів. По-друге, об’єктивні (соціально-демографічні) і 

суб’єктивні (психологічні) чинники ССБ здійснюють не парціальний (частковий) 

вплив, а утворюють системний комплекс – синергетичну систему впливів, 

забезпечуючи багатоваріативність процесів соціального функціонування особи. 

Соціально-психологічними чинниками ССБ є позитивний досвід міжособової 

взаємодії, що відображається в позитивній самооцінці та оптимізмі, а також 

особистісні характеристики, що сприяють соціально-нормативній міжособовій 

взаємодії (альтруїзм, конформність, планування дій). По-третє, особистісні 

чинники переживання ССБ будуть відмінними в групах з різним типом ССБ. 

Використовуючи дані дослідження, описаного в п. 3.1, ми намагалися 

розв’язати такі задачі: проаналізувати взаємозалежності типів ССБ та соціально-

демографічних і психологічних факторів; вивчити співвідношення соціально-
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психологічних чинників формування ССБ у різних типів ССБ (основні результати 

дослідження наведено в статті [Данильченко, 2016]). 

 

4.1. Особливості переживання суб'єктивного соціального благополуччя 

представниками різних соціально-демографічних груп  

Традиційно в психологічній літературі вказуються такі об’єктивні соціальні 

фактори переживання суб'єктивного благополуччя: стать, вік, освіта, місце 

проживання, наявність шлюбних відносин і дітей, рівень матеріального прибутку, 

обсяг реальної соціальної мережі (Е. Динер, Г. М. Зараковський, Л. Мюллер та 

ін.). Наприклад, за американськими даними низький рівень процвітання 

найчастіше у жінок, з низьким рівнем освіти, тих, що проживають в місті, 

безробітних, а найвищий – у молодих чоловіків, що мають високий рівень освіти 

та мають оплачувану зайнятість [Van Lente et al., 2012]. Ми намагалися з’ясувати 

соціально-демографічні чинники переживання ССБ, характерних для української 

(змішаної) культури. Зауважимо, що територіальний розподіл ми проігнорували. 

Хоча задоволеність життям по регіонах України і відрізняється (Схід – 0,21, Захід 

– 0,27, Центр – 0,23, Південь – 0,24, де 0 – зовсім не задоволений, 1 – повністю 

задоволений [Піддубний, 2005]), однак в нашому пілотажному дослідженні 

(Львівська обл. – 30 осіб, Сумська обл. – 45 осіб, Київська обл. – 35 осіб) по 

жодному виміру ССБ (ANOVA) достовірно значущих відмінностей виявлено не 

було. 

Були виявлені наступні відмінності в переживанні ССБ у чоловіків і жінок 

(табл. 4.1). Вони відповідають типовим гендерним стереотипам: нижча оцінка 

соціальної помітності та вища оцінка якості стосунків з близькими людьми 

жінками. Таким чином, можемо говорити не стільки про статеві, скільки про 

статево-вікові закономірності переживання ССБ. У жінок його найменший рівень 

спостерігається у віці до 23 років та старше 45 років, тоді як у чоловіків ситуація 

зворотна: в цих же групах зафіксовано вищий рівень ССБ (рис. 4.1). Одним із 

ймовірних пояснень цієї закономірності в жіночій статевій групі можемо 
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пояснити збільшенням долі вдів (в нашій вибірці – 47,6%) та розлучених (19%) в 

групі старшого віку. 

Таблиця 4.1 

Статеві відмінності у переживанні суб'єктивного соціального благополуччя 
 

Параметри ССБ Чоловіки Жінки р 

Соціальна помітність 44,87±9,598 42,91±9,226 0,05 

Соціальна дистантність 21,34±7,562 21,07±6,539 – 

Емоційне прийняття 37,97±6,998 39,59±6,032 0,01 

Соціальне схвалення 34,51±5,951 35,31±5,422 – 

Соціальні переконання 20,64±4,061 21,00±4,118 – 

Загальний показник ССБ 116,65±25,139 117,73±22,904 – 

 

Відомо, що втрата шлюбного партнера здійснює незворотний негативний 

вплив на суб'єктивне благополуччя, особливо у жінок [Nieboer, Lindenberg, Ormel, 

1999]. Головні аспекти традиційної жіночої ролі: виховання дітей, турбота про 

чоловіка, втрачають свою значущість, що негативно впливає на переживання 

благополуччя. В чоловічій вибірці вдівців не виявлено. Крім того, за деякими 

даними, рівень суб'єктивного благополуччя пов'язаний із особистісною зрілістю, 

яка в чоловічій групі має тісніший зв'язок із віком [Sheldon, Kasser, 2001]. 

 

 
 

Рис. 4.1. Показники загального суб'єктивного соціального благополуччя у вікових 

та статевих групах 
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Були виявлені такі вікові закономірності, пов’язані із переживанням 

соціального благополуччя. З віком збільшується переживання соціальної 

відмежованості (r=0,120, р≤0,05), позитивність соціальних переконань (r=0,168, 

р≤0,01) та знижується задоволеність потреби у соціальній помітності (r=–0,141, 

р≤0,01). Однак статистично значущі відмінності між віковими групами 

спостерігаються тільки за параметром позитивних соціальних уявлень: найменш 

позитивні (М=19,76) в групі до 23 років, і найбільш позитивні (М=22,15) в групі 

старше 45 років. 

Вирівнявши вікові групи за кількістю, ми намагалися знайти групи з 

найменшим і найвищим рівнем ССБ. Результати представлені на рис. 4.2. Отже, 

бачимо істотне зниження переживання соціального благополуччя в старшому віці. 

Воно пов’язане, по-перше, з виходом на пенсію і втратою звичного кола 

соціальних контактів, і, по-друге, із втратою шлюбних партнерів. Іншим 

поясненням можуть бути особистісні зміни, пов’язані з віком. В ході нашого 

дослідження виявлено, що вік впливає на ССБ не прямо, а виступає модератором 

для динаміки ряду особистісних параметрів. 

 

 
 

Рис. 4.2. Вікова динаміка переживання суб'єктивного соціального благополуччя 
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Зниження ССБ в період з 35 до 49 років можемо пояснити як кризою 

середнього віку, так і незадоволеністю шлюбними стосунками, та відповідно 

найбільшою кількістю розлучень, що виявилися в цих групах. Відзначимо, що 

незважаючи на те, що кількість розлучень в наступний період не зменшується, 

однак на період 49-59 років припадає найбільша кількість осіб, які наважується на 

другий шлюб (36%), що підвищує переживання ССБ. 

Основні результати розподілу за рівнем ССБ залежно від соціально-

демографічних чинників наведено в таблиці 4.2. Статистично достовірні 

відмінності за хі-квадратом (р≤0,01) виявлено за показниками сімейного стану і 

наявності дітей.  

Таблиця 4.2 

Розподіл респондентів за рівнем ССБ залежно від соціально-демографічних 

чинників (у %) 
 

Чинники 

Рівень ССБ 

Низький 
Нижчий від 

середнього 
Середній 

Вищий від 

середнього 
Високий 

Село 2,7 18,9 45,9 18,9 13,6 

ПМТ 3,3 23,3 33,3 26,7 13,3 

Районний центр 8,6 40,0 28,6 14,2 8,6 

Містечка – 27,7 31,9 25,5 14,9 

Обласний центр 5,2 17,9 30,2 31,0 15,9 

Середня освіта 6,7 40,0 30,0 6,7 16,7 

Спеціальна освіта 5,6 23,6 33,7 29,2 7,9 

Незакінчена вища освіта 4,8 18,1 34,9 25,3 16,9 

Вища освіта 3,6 18,1 30,6 31,1 16,6 

Сімейний стан: неодружений 7,4 17,6 31,6 34,6 8,8 

Сімейний стан: розлучена(ий) 2,4 35,7 19,0 33,3 9,5 

Сімейний стан: перший шлюб 3,4 17,9 34,5 23,4 20,7 

Сімейний стан: другий шлюб – 36,0 28,0 16,0 20,0 

Сімейний стан: вдовілі 13,3 20,0 53,3 6,7 6,7 

Нема дітей 6,1 21,2 29,3 32,8 10,6 

Одна дитина 3,3 20,7 33,9 24,8 17,4 

Двоє дітей 3,0 18,2 36,4 19,7 22,7 

Троє дітей – 46,7 33,3 6,7 13,3 

 

Освіченість також стала істотним фактором переживання соціального 

благополуччя, однак не його загального рівня, а такого компоненту як соціальна 

помітність (λ-Вілкса=0,964, χ
2
=14,153, р≤0,003, F=4,798). Загальна закономірність 

така: чим вищий рівень освіти, тим більше виражене переживання соціальної 
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помітності. Так, найнижчий показник соціальної помітності в осіб з середньою 

освітою (відстань до групового центроїду –0,469, М=39,47), далі особи із 

спеціальною освітою (відповідно –0,202, М=41,94), наступною є група з 

незакінченою вищою освітою (М=44,30, освіта для цієї групи не суттєва при 

оцінці соціальної помітності); найвищий рівень соціальної помітності (соціальний 

внесок та соціальний вплив) у осіб із вищою освітою (0,143, М=45,15). Отже, 

можемо зробити висновок, що освіта сприяє підвищенню відчуття власної 

значущості в різного рівня відносинах, а таким чином сприяє задоволенню 

потреби у соціальному визнанні. В цілому от-римані результати співпали із 

даними досліджень американців: високі рівні освіти підтримують високий рівень 

соціального благополуччя, але не пов’язані з гедоністичним (емоційним) та 

евдемонічним (психологічним) благополуччям [Ozer, Benet-Martinez, 2006]. 

Вплив на переживання ССБ особливостей місця проживання та громади в 

зарубіжній психології здебільшого вивчається у зв’язку з соціальною мобільністю 

[Bowling et al., 1989; Magdol, 2002; Oishi, 2010; Oishi et al., 2013]. В ході 

дискримінантного аналізу, як і в попередньому випадку, тип поселення 

статистично значуще впливав тільки на переживання соціальної дистантності (λ-

Вілкса=0,959, χ
2
=16,819, р≤0,024, F=4,284). Найменшу роль відіграє соціальна 

відмежованість для жителів невеличких містечок (відстань до групового 

центроїда –0,336), а найбільшу – для мешканців районних центрів (0,452). 

Відзначимо, що за кількістю мешканців такі містечка приблизно однакові, але 

соціальна дистанційованість в містечках найменша (М=18,47), а в районних 

центрах – найбільша (М=23,83). Села (0,287) та ПМТ (0,154) займають проміжне 

становище. В обласному центрі (найбільшому місті, в якому проводилося 

дослідження) соціальна дистанційованість залежить від інших чинників, а не 

місця поселення. Хоча соціальна відмежованість в цих респондентів виражена 

найменше після жителів містечок (М=20,34). Традиційно вважається, що саме в 

селах найбільше виражений общинний характер проживання, однак в нашому 

дослідженні соціальна дистантність для жителів села була високою (другі після 

жителів райцентрів) (М=22,70). Отже відчуття соціальної зв’язності найвище в 
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жителів невеличких містечок, якщо вони не мають статус районних центрів, та 

обласного центру, а найнижче – в жителів сіл та райцентрів. Одним із ймовірних 

пояснень даного факту є те, що містечка, в яких проводилося дослідження, є 

супутниками більших міст. Тому простежуються ті ж тенденції, що характерні 

для останніх. Така закономірність вимагає свого подальшого вивчення. На нашу 

думку, тут проявляється вплив скритих факторів, які ми не враховували в нашому 

дослідженні. 

Серед соціально-демографічних факторів найчастіше згадується шлюбний 

статус. Як правило, шлюб розглядається як об’єктивна (наявність) та суб’єктивна 

(задоволеність шлюбом) змінна. В нашому дослідженні ми намагалися з’ясувати 

вплив шлюбних відносин на переживання ССБ. 

Як об’єктивна змінна використовувався шлюбний статус. В ході 

дискримінантного аналізу виявлено, що тільки один із параметрів ССБ, а саме – 

психологічна дистантність, залежить від особливостей шлюбного статусу (λ-

Вілкса=0,964, χ
2
=13,417, р≤0,014, F=2,909). Зокрема, найвищу роль відчуття 

соціальної відмежованості відіграє для вдів та вдівців (відстань до групового 

центроїда 0,718), далі – розлучені особи (відповідно 0,223), майже не 

відрізняються за рівнем значущості (однаково низьким) особи, що перебувають в 

шлюбі перший раз (–0,150) та в цивільному шлюбі (–0,155). Для осіб 

неодружених та тих, що перебувають у другому шлюбі, переживання соціальної 

дистантності зумовлене іншими видами соціальних зв’язків (наприклад, 

дружніми, батьківськими, товариськими тощо). І якщо для неодружених це 

цілком закономірно (потрібно врахувати, що в цю групу здебільшого потрапили 

респонденти молодшого віку), то відзначимо, що аналогічна тенденція 

спостерігається для тих, хто перебуває в шлюбі вдруге. Це дозволяє припустити, 

що сприймання шлюбу у таких осіб має свою специфіку. Очевидно, що найнижчі 

показники соціальної дистантності характерні для осіб у цивільному (М=19,70) та 

першому шлюбі (М=19,73), а найвищі – у тих, хто втратив партнера або з 

об’єктивних (М=25,26), або з суб’єктивних (М=22,29) причин. 
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Таким чином, найнижчий рівень загального ССБ виявлений у вдів/ вдівців. 

Однак зазначимо, що переживання неблагополуччя в одних стосунках може 

компенсуватися задоволенням від стосунків іншого типу. Наприклад, в нашому 

дослідженні виявлено, що у вдів/вдівців статистично значуще (р≤0,05) вища 

задоволеність стосунками із сусідами (М=3,57) порівняно з особами, що мають 

перший шлюб (М=3,08). 

Стаж шлюбних відносин із переживанням ССБ не пов'язаний. 

Якщо використати суб’єктивний показник задоволеності шлюбом, то 

переживання ССБ виявляється дещо іншим. Так, виключивши з аналізу 

неодружених та вдів/ вдівців, ми отримали такі дані. Якщо включити в регресійне 

рівняння показники ССБ (задоволеність соціальних потреб), то задоволеність 

різними аспектами стосунків членів родинної плеяди виявляється незначущим. 

Однак при виключенні показників ССБ, найбільш істотним стає задоволеність 

положенням в сім’ї (R
2
=0,097 β=0,166) та особиста свобода (R

2
=0,032 β=0,164). 

Отже, в нашому дослідженні більш суттєвим для переживання соціального 

благополуччя, пов’язаного із шлюбним статусом, стало задоволення соціальних 

потреб в сім’ї (когнітивний компонент), ніж афективні реакції на сімейні 

взаємини. 

Серед інших демографічних факторів ми враховували такий, як наявність 

дітей в родині. Виявилося, що цей факт не впливає на переживання ССБ в цілому, 

але впливає на такий його компонент як позитивність соціальних переконань 

(позитивні уявлення про людей в цілому та довіра до них) (λ-Вілкса=0,958, 

χ
2
=17,115, р≤0,001, F=5,822). Найбільш негативні уявлення в осіб, що не мають 

дітей (відстань до групового центроїда –0,202), а найбільш позитивні – у батьків 

двох дітей (0,314). Батьки однієї дитини за позитивністю соціальних переконань 

займають проміжне місце (0,152). Для батьків трьох дітей позитивність 

соціальних уявлень зумовлена іншими факторами. Рівень довіри до оточуючих 

має таку ж закономірність: найнижчий у бездітних, а найвищий у батьків двох 

дітей, однак не досягає статистичної значущості. 
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Найбільш істотним об’єктивним чинником переживання ССБ виявився обсяг 

реальної соціальної мережі. Власне закономірність очевидна: чим більше людей 

включає реальна соціальна мережа, тим більше можливостей вступити у 

соціальну взаємодію і відповідно задовольнити соціальні потреби. Американські 

дослідники вказують, що особи, які мають єдиного справжнього друга, у випадку 

його втрати переживають значне зниження суб'єктивного благополуччя порівняно 

з особами, що мають двох і більше друзів [Рат, Хартер, 2011). Тому вони 

закликають розширяти соціальні мережі, вважаючи їх запорукою суб'єктивного 

благополуччя. 

Хоча в нашому дослідженні обсяг загальної реальної соціальної мережі 

впливав на переживання ССБ (R
2
=0,063 β=0,250), однак досить значущими 

чинниками виявилося надання соціальної допомоги – кількість осіб, що допомагає 

в побутових справах (R
2
=0,055 β=0,183), а також наявність тих, хто зможе 

потурбуватися про речі (тварин, квіти) у випадку відсутності (R
2
=0,017, β=0,140). 

Структура комунікативної мережі була відмінна для осіб із різним типом 

ССБ. Так, для переживання ССБ для осіб дбайливого типу важливо, щоб була 

невелика кількість довірених співрозмовників, з якими вони можуть обговорити 

свої особисті справи (R
2
=0,042, β=–0,364), та велика кількість тих, з ким можна 

обговорити повсякденні справи (R
2
=0,076, β=0,319). Респонденти з зарадної групи 

підкреслюють важливість тих, хто допомагає в побутових справах (R
2
=0,065, 

β=0,255). В інших групах взаємозв’язку між обсягом реальної соціальної мережі 

та переживанням ССБ виявлено не було. 

На нашу думку, головна проблема емпіричного визначення чинників 

переживання ССБ полягає у використанні лінійного аналізу, коли вираховується 

доля впливу (парціальний внесок) окремого параметру. Цей факт пов'язаний як з 

характером змінних (як номінальних, так і метричних), так і з обмеженістю 

засобів традиційного статистичного аналізу. Тому необхідно врахувати 

синергетичність впливів – взаємозумовленість обставин соціального життя особи. 

З цією метою, а також для аналізу різновимірних змінних, була здійснена 

побудова мережі Байєса, для визначення найбільш прогностичного об’єктивного 
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чинника ССБ та його зв’язку з іншими соціально-демографічними 

характеристиками (додаток П). Залежною змінною виступав загальний рівень 

ССБ. Модератором об’єктивних чинників ССБ виявилася стать: особливості 

проживання в різних населених пунктах, шлюбний статус і наявність дітей по-

різному сприймається та переживається як атрибут соціального функціонування 

жінками і чоловіками (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Зумовленість соціально-демографічних чинників переживання ССБ 

статтю (мережа Байєса) 

 

В ході використання прогностичного (нелінійного) критерію, стало очевидно, 

що сімейний статус – найбільш значущий чинник (R
2
=0,245), який може як 

підвищувати, так і знижувати ССБ. Крім того він важливий не сам по собі, а через 

його сприймання і оцінку конкретною особою. Зокрема, неодружені чоловіки 

найчастіше потрапляють в групу з вищим за середній рівень ССБ (імовірність 

прогнозу – 0,469). Тоді як у жінок відсутність чоловіка знижує рівень соціального 

благополуччя (імовірність потрапляння в групу з низьким рівнем ССБ – 0,358, 

середнім – 0,395). Перший шлюб забезпечує як підвищення ССБ (у чоловіків – 

0,453, у жінок – 0,387), так і його зниження (відповідно 0,227 і 0,320). І якщо 

перший шлюб у чоловіків в більшій мірі сприяє набуттю соціального 

благополуччя (імовірність потрапляння в групу з найвищим рівнем ССБ – 0,453, 
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середнім – 0,427), то у жінок рівновелика вірогідність як підвищення, так і 

зниження ССБ (від 0,320 до 0,387). Те ж саме стосується жінок, що перебувають у 

другому шлюбі. Потрібно відзначити, що останній негативно впливає на 

переживання соціального благополуччя чоловіками (імовірність для групи з 

найнижчим рівенм ССБ – 0,227). Таким чином, можемо зробити висновок, що 

найчастіше перший шлюб позитивно впливає на переживання ССБ у чоловіків, а у 

жінок вплив залежить від конкретних обставин сімейного життя та їх 

суб’єктивної оцінки. Сам по собі перший шлюб (як соціологічний критерій) не є 

прогностичним чинником переживання ССБ для жінок. 

Розлучення, як правило, знижує соціальне благополуччя у чоловіків 

(імовірність для групи ССБ нижче середнього – 0,100), тоді як у жінок 

спостерігається поляризація на дві групи. У більшої частини жінок після 

розлучення підвищується соціальне благополуччя (імовірність для групи ССБ 

вище середнього – 0,186), а у частини – стрімко падає (імовірність для групи з 

найнижчим рівнем ССБ – 0,170). Однозначної закономірності «розлучення → 

зниження соціального благополуччя» виявлено не було, як у чоловіків, так і у 

жінок, що свідчить про значущість суб’єктивного сприймання шлюбного досвіду. 

Неоднозначним є сприймання цивільного шлюбу. На противагу усталених 

уявлень, вищий вплив на рівень ССБ характерний для жінок, що знаходяться в 

цивільному шлюбі (імовірність для найвищого рівня ССБ – 0,184), а не чоловіків 

(імовірність для групи ССБ нижче за середній рівень – 0,233). Незважаючи на 

усталену точку зору на вдівців, як на найменш благополучну в соціальному 

аспекті групу, в нашому дослідженні виявилося, що вдівство може в рівновеликій 

мірі як підвищувати, так і знижувати ССБ у чоловіків (0,001 … 0,002), однак у 

жінок втрата партнера в більшій мірі знижує переживання ССБ (імовірність для 

групи ССБ нижче за середнє – 0,102). 

В ході лінійного (регресійного) аналізу не був виявлено впливу на 

переживання загального ССБ батьківства, однак коли введена така змінна як 

стать, проявилися певні закономірності (R
2
=0,105). Так, у чоловіків 

спостерігається поляризація, вони поділилися приблизно на рівні частини. Для 
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половини з них відсутність дітей знижує ССБ (імовірність потрапляння в групу 

неблагополучних – 0,633), а для іншої половини – збільшує (імовірність для групи 

ССБ вище за середній рівень – 0,645). Цікаво, що аналогічна тенденція 

спостерігається у чоловіків з однією дитиною: ймовірність для групи з найвищим 

рівнем ССБ – 0,363, з рівнем нижчий за середній – 0,399. У жінок чіткої тенденції 

виявлено не було, більшість з бездітних потрапили в групу ССБ з рівнем вище за 

середній (імовірність – 0,580), всі інші приблизно однаково розподілилися по всім 

рівневим групам ССБ (імовірність від 0,428 до 0,490). Найвища ймовірність для 

жінок з однією дитиною – потрапляння в групу з середнім (0,396) та високим 

(0,367) рівнями ССБ, тоді як інші розподілилися приблизно рівномірним чином 

(від 0,225 до 0,279). 

Інша ситуація спостерігається для дводітних сімей: для чоловіків – це чинник 

збільшення ССБ (імовірність для групи з найвищим рівнем ССБ – 0,242), а для 

жінок – зниження (імовірність для групи з рівнем ССБ нижче за середній – 0,245). 

В цілому можемо зробити висновок, що для жінок діти – чинник зниження 

соціального благополуччя. Такий факт узгоджується з даними російських 

соціологів, згідно яких багатодітність негативно впливає на суб'єктивне 

благополуччя російських жінок (в основному через економічні, а не психологічні 

причини) [Хахулина, 2006]. У чоловіків, за нашими даними, спостерігається 

поляризація. Для них це чинник і підвищення, і зниження ССБ залежно від 

конкретної ситуації батьківства та її сприймання. 

Рівень освіти виявляв різний вплив на переживання ССБ у осіб різної статі 

(R
2
=0,183). Отримані дані в цілому узгоджуються з традиційними гендерними 

стереотипами щодо рівня освіченості чоловіків та жінок в сучасному 

інформаційному суспільстві. Так, наявність тільки середньої освіти знижує рівень 

соціального благополуччя, однак у чоловіків суттєво значуще (імовірність 

потрапляння в групу неблагополучних – 0,228), ніж у жінок (відповідно – 0,114). 

Середня спеціальна освіта сприяє переживанню середнього рівня благополуччя у 

чоловіків, тоді як у жінок спостерігається поляризація (імовірність для групи ССБ 

вище за середній рівень – 0,265, низький – 0,245). Можемо припустити, що 
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задоволеність соціальним буттям у жінок більше залежить не від факту отримання 

освіти як такої, а від задоволеності виконанням професійних обов’язків. 

Відповідно, ССБ зростає у випадку такої задоволеності і, відповідно, знижується, 

якщо обрана професія не відповідає цінностям і потенціалу людини. 

Незакінчена вища освіта не є чинником впливу на чоловіків, однак підвищує 

переживання ССБ у жінок (ймовірність для групи з рівнем ССБ вище за середній 

– 0,286). Відзначимо, що вища освіта сприяє переживанню ССБ як у чоловіків 

(імовірність потрапляння в групу з найвищим рівнем ССБ – 0,574, вище за 

середній – 0,557), так і у жінок (відповідно 0,550 та 0,557). 

Як зазначалося вище, тип поселення статистично значуще не впливав на 

переживання загального ССБ, однак врахувавши чинник статі, були отримані такі 

дані (R
2
=0,109). Так, проживання в поселені міського типу більш сприяє 

переживанню ССБ у жінок (імовірність для групи ССБ вище за середній рівень – 

0,117), але не чоловіків (для середнього рівня – 0,108). Зворотна ситуація 

характерна для районних центрів: вони сильніше зменшують ССБ у чоловіків 

(імовірність потрапити в групу неблагополучних – 0,272) порівняно з жінками 

(імовірність для групи нижче за середній рівень ССБ – 0,163). Проживання в 

містечках не впливає на переживання ССБ у чоловіків (імовірність для середнього 

рівня – 0,179), однак підвищує його у жінок (імовірність для потрапляння в групу 

з найвищим рівнем ССБ – 0,143). Проживання в обласних центрах сприяє 

переживанню ССБ як у чоловіків (імовірність потрапити в групу з найвищим 

рівнем ССБ – 0,845), так і в жінок (0,651 – для найвищого рівня і 0,649 – для 

вищого за середній рівень ССБ). 

Віковий чинник мав складну структуру впливу на переживання ССБ для осіб 

різної статі (R
2
=0,190). Так, був виявлений U-криволінійний зв'язок між ССБ та 

віком у чоловіків (для категорії до 27 років найбільша імовірність потрапити в 

групу з рівнем ССБ вищий за середній – 0,557, 28-38 років – середній 0,427, 39-48 

років – середній 0,250, 49-58 років – високий 0,182). На нашу думку, цей факт 

можна пояснити критеріями суб’єктивного старіння, зокрема жінки апелюють до 

зовнішнього вигляду, тоді як для чоловіків важливим параметром віку виступає 
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працездатність. У жінок вплив віку на переживання соціального благополуччя 

більш складний: після підвищення ССБ в період 38-38 років наступає спад (для 

категорії до 27 років найбільша імовірність потрапити в групу з середнім рівнем 

ССБ – 0,602, 28-38 років – високий 0,387, 39-48 років – нижче за середній 0,184, 

49-58 років – нижче за середній 0,102). Однак він не є абсолютним, так в період 

49-58 років вірогідність досягти розквіту свого соціального буття така ж, як і 

переживання неблагополуччя (імовірність потрапити в групу з найвищим рівнем 

ССБ – 0,102, в групу з ССБ нижче за середній – 0,102). Однак неблагополуччя 

жінок пенсійного віку яскраво виражене (імовірність потрапити в групу 

неблагополучних – 0,132). 

Важливим об’єктивним чинником виявився обсяг реальної соціальної мережі 

(вираховувався середній показник за всіма параметрами: побутова та матеріальна 

допомога, спілкування, проведення вільного часу). Очікувано, що низький обсяг 

соціальної мережі призводить до зниження ССБ, при чому це більш актуально для 

чоловіків (імовірність потрапити в неблагополучну групу – 0,405, для жінок – 

0,159), тоді як високий обсяг соціальної мережі незначно впливає на підвищення 

ССБ, особливо у жінок (імовірність потрапити в групу з найвищим рівнем ССБ у 

жінок – 0,149, у чоловіків в групу з середнім рівнем ССБ – 0,189). Обсяг 

соціальної мережі в 1,2 … 2,4 (умовних особи) також недостатній для 

забезпечення виского рівня соціального благополуччя. Так, найчастіше чоловіки 

потрапляють до групи з нижче за середній рівнем ССБ (імовірність – 0,662), а 

жінки – в групи з нижче за середній (відповідно 0,553) та низьким рівнем (0,511) 

ССБ. Однак зазначимо, що з таким обсягом реальної соціальної мережі 

імовірність потрапити в групи з іншими рівнями ССБ також досить висока (від 

0,382 до 0,483 у чоловіків і від 0,401 до 0,483 у жінок). Аналогічна закономірність 

спостерігається і для осіб з більшим обсягом реальної соціальної мережі (до 3,6 

умовних осіб), що свідчить про високу значущість суб’єктивного сприймання 

підтримки та якості спілкування. В дослідженні підтверджено закономірність: 

важлива не наявність соціального капіталу, а якість соціального життя (наскільки 

людина задовольняє власні соціальні потреби). 
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Основні результати дослідження соціально-демографічних чинників 

підвищення / зниження ССБ представлені в додатку П2 та таблиці 4.3. В ході 

дослідження виявлено системний вплив на рівень ССБ таких соціально-

демографічних чинників, як сімейний статус, кількість дітей, рівень освіти і місце 

проживання. Синергетичний ефект (10,9%) вищий, ніж парціальний вплив 

окремих чинників (8,8%). 

Таблиця 4.3 

Соціально-демографічні чинники підвищення / зниження ССБ (рівень 

ймовірності, мережа Баєйса) 
 

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 

– – 0,469 – 

Обсяг реальної соціальної 

мережі 3,667…4,888 

– – – 0,149 

 

Найсильніше пов'язаний з іншими соціально-демографічними 

характеристиками рівень освіти (0,895). Такий факт цілком передбачуваний, 

оскільки особи, що проживають у великих містах мають кращі можливості для 

доступу до якісної середньої освіти, що відповідно підвищує можливості для 

отримання вищої освіти. Стать може зумовлювати вибір професії та, відповідно, 

рівень освіти. Крім того, було виявлено, що чим вищий рівень освіти батьків, тим 
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меншою є кількість дітей в родині (Nisén, 2016). Другою за синергетичністю 

змінною є вік (0,703), а третьою – сімейний статус (0,503). Обсяг реальної 

соціальної мережі менший в районних центрах (М=2,08), а найбільший – в 

поселеннях міського типу (М=2,63). Відповідно відділити вплив місця поселення 

від впливу обсягу соціальної мережі неможливо, оскільки ці чинники 

взаємозумовлюють один одного. 

В ході побудови нейронних мереж були виявлені синергетичні, ортогональні 

та антагоністичні впливи соціально-демографічних чинників ССБ. Можемо 

зробити висновок, що об’єктивні параметри соціального життя відображуються в 

певному суб’єктивному соціально-психологічному просторі, що може 

провокувати підвищення чи зниження соціального благополуччя. Актуальна 

життєва ситуація являє собою «індивідуальну конфігурацію цих умов» [Барская, 

1989], які реінтерпретуються конкретною особистістю. Так, були виявлені версії 

поєднання впливів соціально-демографічних чинників (додаток Р). Зокрема, 

перший нейрон (w=–0,207) є синергетичним, чинники підсилюють дію один 

одного, в нього увійшли: обсяг реальної соціальної мережі (s=0,488), наявність 

дітей (s=0,227), наявність освіти (s=0,205), проживання в певному типі поселення 

(s=0,135). Тоді як другий нейрон (w=–0,437) утворений антагоністичними 

чинниками. Він об’єднав такі параметри: позитивні – обсяг реальної соціальної 

мережі (s=0,493), сімейний статус (s=0,580), негативні – наявність дітей (s=–

0,469). Третій нейрон (w=–0,155) також свідчить про взаємний послаблюючий 

вплив таких чинників, з одного боку, як проживання в певному типі поселення 

(s=0,580) і наявності дітей (s=0,451), з другого – приналежність до певної статі 

(s=0,331), для чоловіків це більш важливі умови для набуття соціального 

благополуччя порівняно з жінками. Однак для молодших чоловіків (вік s=0,278, 

стать s=0,395) більш актуальним є не тільки місце проживання (s=–0,471), а й 

рівень освіти (s=–0,247) (четвертий нейрон – w=–0,335). Таким чином можемо 

виділити такі групи соціально-демографічних чинників, що системно впливають 

на переживання ССБ: а) сімейний статус і обсяг реальної соціальної мережі, 

б) обсяг реальної соціальної мережі і наявність дітей; в) місце проживання і 
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наявність дітей (для чоловіків), г) місце проживання і рівень освіти (для 

чоловіків). 

Спираючись на отримані дані, ми виділили групи з врахуванням системи 

чинників (табл. 4.4). Найбільш благополучними за сукупністю ознак виявилися 

одружені особи, що мають дітей та вищу освіту, найменш благополучними – 

жителі районних центрів та вдовілі.  

Таблиця 4.4 

Рівень ССБ в різних соціально-демографічних категоріях 
 

 N ССБ Соц. 

пом-ть 

Соц. 

дист-ть 

Емоц. 

прий-тя 

Соц. 

схва-

ня 

Соц. 

перек-ня 

Перший або цивільний шлюб 

різна кількість дітей вища 

освіта 

133 124,50 45,89 19,55 40,50 36,02 21,38 

Перший або цивільний шлюб 

1-2 дітей середня освіта 

34 118,79 41,94 19,26 39,29 35,44 20,12 

Неодружена молодь без дітей 

до 30 років 

123 117,40 44,07 20,85 38,72 35,34 20,12 

Другий шлюб 23 119,13 43,0 19,52 39,43 34,96 21,26 

Розлучені 40 117,13 42,15 22,28 40,20 36,13 20,93 

Жителі районних центрів 33 107,15 42,15 23,55 36,42 31,82 20,30 

Вдовілі 15 107,93 38,47 25,67 38,80 33,80 22,53 

р  0,003 0,017 0,001 0,031 0,008 0,051 

 

В цілому отримані результати узгоджуються з даними американських 

дослідників, за якими ССБ найвище серед людей з високим статусом; чоловіків; 

тих, хто одружений, або ніколи не був одружений. І навпаки, жінки, ті, хто раніше 

був одружений, і ті, хто мають низький професійний статус, мають нижчий рівень 

ССБ [Keyes, Shapiro, 2004]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що, по-перше, вплив об’єктивних умов 

соціального життя на ССБ порівняно з суб’єктивними психологічними факторами 

досить невеликий (в нашому дослідженні – 8,8…10,9%). Найбільший вплив на 

оцінку свого соціального функціонування як оптимального здійснює парціальний 

внесок таких об’єктивних параметрів. Це широка реальна соціальна мережа 

(R
2
=0,061, β=0,246), наявність освіти (R

2
=0,016, β=0,124) та вік (R

2
=0,010, β=–

0,100, р≤0,05). По-друге, отримані результати підтвердили гетерогенність системи 

ССБ. З одного боку, проявляється синергетичний вплив чинників. З другого, 
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кожен з чинників може впливати на окремі складові ССБ, що можуть мати 

визначальну роль у розвитку системи в цілому, в певних ситуаціях відіграючи 

провідну роль в сприйманні соціального функціонування як оптимального. Так, 

переживання соціальної дистантності пов’язане із місцем проживання (нижче в 

обласному центрі та містечках, що не є районними центрами) і шлюбним 

статусом (нижче у тих, хто знаходиться в першому або цивільному шлюбі, вище у 

розлучених та вдів/ вдівців). Підвищення соціальної помітності спостерігається у 

осіб із вищою освітою, а позитивність соціальних переконань зростає в батьків 

двох дітей, порівняно з батьками однієї дитини та бездітними. 

Зазначимо, що система «особистість – спільнота» є відкритою, а тому 

перебуває в стані рухливої рівноваги: зв’язки між окремим елементами можуть 

змінюватися або виявитися зумовленими іншими чинниками латентного 

характеру. Так, в нашому дослідженні виявився синергетичний вплив статі. 

Зокрема, місце проживання та наявність шлюбного статусу сильніше впливає на 

переживання ССБ у чоловіків. Батьківство може як сприяти, так і знижувати ССБ 

у чоловіків, тоді як у жінок підвищенню ССБ сприяє сам факт материнства (одна 

дитина), тоді як багатодітність його знижує. Наявність вищої освіти сприяє 

переживанню ССБ у осіб обох статей, але її відсутність особливо негативно 

позначається на чоловіках. 

Таким чином, суб'єктивне соціальне благополуччя вище у молодих людей, 

які проживають у великих містах, отримали вищу освіту, знаходяться в шлюбних 

стосунках, мають одну-дві дитини і широке коло соціальних контактів. Однак 

така закономірність є не гомогенною, а варіативною: різні соціальні ресурси 

можуть виступати джерелом переживання ССБ для конкретної особи. Гетерархія 

проявляється в тому, що чинники ССБ знаходяться в складній залежності: вони 

можуть здійснювати вплив синергетично (сімейний статус, обсяг реальної 

соціальної мережі), ортогонально (стать) або антагоністично (наявність дітей). 
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4.2. Суб’єктивно-психологічна детермінація суб'єктивного соціального 

благополуччя 

В усіх дослідженнях суб'єктивного благополуччя зазначається, що об’єктивні 

умови життя зумовлюють невелику дисперсію (10%) його переживання. Набагато 

більшу роль (40%) відіграють психологічні особливості (ресурси) індивіда 

[Lyubomirsky, Lepper, 1999]. Здебільшого характеристики соціального буття 

розглядаються як зовнішні чинники переживання ССБ, або зводяться до такого 

параметру як «гарні стосунки» (як наприклад, в теорії К. Ріфф). 

Психологічні характеристики (риси особистості, атрибутивний стиль, 

самооцінка) вивчаються як предиктори окремих видів «задоволеностей» 

(шлюбом, колективом, друзями), однак незважаючи на запити практики цілісної 

теорії психологічних детермінант соціального благополуччя запропоновано не 

було. 

В своєму дослідженні ми виходили з того, що ССБ має рівневу структуру, на 

кожному рівні якої детермінанти будуть відрізнятися. Тому були виокремлені як 

інваріативні чинники переживання ССБ, так і притаманні кожному типу ССБ. 

Для з’ясування чинників суб'єктивного соціального благополуччя був 

здійснений регресійний аналіз (загальна вибірка), де залежною змінною був 

рівень ССБ, а незалежними – психологічні параметри соціально-психологічного 

функціонування особистості. В процесі покрокової множинної регресії (R
2
=0,492) 

впевненість в собі виявилась найбільш важливою незалежною змінною в рівнянні 

та пояснила приблизно 27,6% дисперсії ССБ (β=0,229). Сприймання минулого як 

позитивного було другою змінною та пояснювало додаткові 5,7% (β=0,204). 

Істотний внесок в переживання соціального благополуччя внесла така змінна як 

рефлексивна контактність, що описує негативний характер (тривогу, песимізм) 

звернення до себе (5,4%, β=–0,172). Відзначимо, що позитивний полюс рефлексії 

(рефлексивна комунікативність) на переживання соціальної комфортності 

особливо не впливає. Отже, ССБ вище у тих осіб, які не схильні до емоційно-

негативного тону звертання до себе. Наступним чинником постає такий 

конативний компонент, як навички планування майбутніх дій (3,1%, β=0,171). 
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Вони включають формування замислу, уточнення висхідної інформації, вияв 

пріоритетних проблем. Наступним чинником є прагнення до належності, що 

проявляється в пошуку компаній для проводження часу та членства в 

різноманітних групах і спільнотах (2%, β=0,103). Цілком зрозуміло, що така 

соціальна орієнтованість буде сприяти позитивному афекту, пов’язаного із 

взаєминами. Дещо неочікуваним, на наш погляд, став такий фактор підвищення 

соціального благополуччя як індивідуальний пріоритет на конформність (1,2%, 

β=0,124). Значущу роль відіграє така риса оптимізму як впевненість в постійності 

гарних подій (1,1%, β=0,091). Важливою є соціальна ініціатива (0,8%, β=0,087) та 

контроль інших (0,7%, β=0,101). В загальній вибірці статистичної значущості не 

набрав такий параметр як альтруїзм, однак його антипод – егоїзм – виявився 

важливим в плані його відсутності або низького рівня (0,8%, β=–0,112). Останнім 

чинником було самоприйняття (0,7%, β=0,113). Отже, можемо зробити висновок, 

що ключовими моментами набуття ССБ є позитивна самооцінка (впевненість в 

собі, самоприйняття, відсутність негативної рефлексивності) і соціальна 

нормованість (конформність, планування дій, низький егоїзм, ініціатива). 

В ході нелінійного аналізу загальних даних за допомогою мереж Байєса були 

виявлені більш складні закономірності (додаток Т). Модератором типу 

переживання ССБ виявився вік (рис. 4.4). Таким чином, вищевказані чинники 

зумовлюють ССБ не самі по собі, а через призму життєвого досвіду і вікових змін 

(Додаток Н). 

Так, було виявлено 5 вікових груп, які відрізнялися за психологічними 

чинниками переживання ССБ: до 28 років, 28 – 38 років, 39 – 48 років, 49 – 58 

років і старше 59 років (табл. 4.5). Відмінності перш за все стосувалися 

особливостей взаємодії із соціальним середовищем: відчуття зв’язності – 

автономії, пасивності (безпека) – активності (ініціатива), внутрішньої 

(особистісної) та зовнішньої (визнання компетентності) оцінки досягнень. Також 

життєвий досвід відображався на характері прояву емпатії: зростали навички 

емоційного контролю. 
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Рис. 4.4. Зумовленість психологічних чинників переживання ССБ віком 

 

Оскільки мережі Байєса дозволяють, спираючись на наявні дані і 

використовуючи ті атрибути, які мають неочевидне відношення до явища, дати 

оцінку імовірностей, на нашу думку, цей метод можна використовувати як 

прогностичний. Отже, спираючись на отримані дані, можемо припустити, що 

особи, які використовують активні (перетворювальні) стратегії соціальної 

поведінки (w=0,164), мають усвідомлені життєві цілі (w=0,088), орієнтацію на 

створення довірчих стосунків (w=0,082) і розвинуті соціальні навички надання 

соціальної підтримки (w=0,067) і емпатії (w=0,062), а також орієнтовані на 

соціально схвалені досягнення (w=0,065) та високо оцінюють власну 

компетентність, будуть мати високий рівень соціального благополуччя. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що особи різного віку досягають ССБ завдяки 

різним механізмам. 

Так, особам у віці 28-38 років притаманна орієнтація на інструментальні 

засоби: активність, орієнтація на досягнення, компетентність, сенсожиттєві 

орієнтації. Тоді як особи старшого віку (приблизно з 60 років) більш тяжіють до 

експресивних засобів: емпатії, надання соціальної підтримки, прагнення до 

довірчих стосунків, емоційного самоконтролю тощо. Зниженню ССБ в цьому віці 
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сприяє невирішене життєве завдання прийняття цінності життєвого шляху. Як 

бачимо, в цій групі низькі, порівняно з іншими віковими групами, такі показники 

як життєві цілі, компетентність, однак високий рівень сприймання минулого 

життя як негативного. У віці 49-59 років характерний баланс інструментальних 

(компетентність) і експресивних (емпатія, надання соціальної підтримки, 

емоційний самоконтроль) характеристик, який і дозволяє переживати відчуття 

соціального комфорту. 

 

Таблиця 4.5 

Вікові відмінності у психологічних чинниках переживання ССБ 
 

 До 28 

років 

28-38 

років 

39-48 

років 

49-58 

років 

Старше 

59 років 

р 

Довірчі стосунки 2,97 2,98 2,72 2,64 3,05 – 

Позитивні стосунки 31,62 32,80 31,84 32,09 31,10 – 

Активні стратегії 4,96 4,71 4,34 3,82 3,72 – 

Негативне минуле 32,88 31,22 32,11 34,53 35,62 0,01 

Життєві цілі 32,34 33,10 31,51 31,64 30,81 – 

Автономія 29,75 29,38 28,80 29,39 27,62 – 

Компетентність 29,08 29,78 29,51 29,79 29,00 – 

Досягнення 2,05 2,00 1,67 1,30 1,49 0,001 

Соціальна ініціатива 19,09 19,83 18,24 16,85 15,38 0,001 

Навички підтримки 

інших 

3,58 3,67 3,53 3,71 3,63 – 

Емпатія 3,59 3,67 3,62 3,82 3,78 – 

Емоційний контроль 3,18 3,34 3,31 3,64 3,59 0,005 

Безпека 1,95 2,12 2,27 2,48 2,30 0,008 

Загальний показник ССБ 118,51 121,91 115,63 121,29 106,52 0,050 

 

Закономірно, що передумови соціального благополуччя для чоловіків і жінок 

дещо відрізняються. Так, для чоловіків (R
2
=0,511) найбільш суттєвими є: 

планування майбутніх дій (25,1%, β=0,354), оцінка минулого як позитивного 

(11,9%, β=0,280), відсутність рефлексивної контактності (7%, β=–0,223), 

впевненість в собі (3,3%, β=0,251), соціальна ініціатива (2,1%, β=0,161). 

Неочікуваним фактом стало те, що чинником набуття соціального благополуччя 

стали низькі показники особистісного зростання (1,7%, β=–0,161). Одним із 

ймовірних пояснень, на наш погляд, є вплив типових маскулінних стереотипів, за 

якими «справжній чоловік» має демонструвати непоступливість і авторитетність. 



321 

 

А оскільки шкала особистісного росту, в тому числі, описує відкритість новому 

досвіду, це може знаходиться в суперечності з маскулінною нормою «розумової 

жорсткості» [Берн, 2001], за якою чоловіки не змінюють своєї точки зору та не 

питають, щоб не втратити авторитету. Можливо, вплинуло й те, що ця шкала 

описує відчуття покращання та експансії з часом, тоді як соціальне благополуччя 

може пов’язуватися із соціальною стабільністю. 

Для жінок (R
2
=0,541) найбільш значущим чинником для переживання 

соціального благополуччя була впевненість в собі (30,1%, β=0,355). На відміну від 

чоловіків, особистісний ріст мав позитивний вплив і доволі високу значущість для 

переживання ССБ (6,3%, β=0,196). Також статистично достовірно впливали на 

дисперсію ССБ характеристики, що традиційно вважаються фемінінними: 

конформність (4,6%, β=0,184), включеність – прагнення належності до груп (2,2%, 

β=0,115), низький егоїзм (1,8%, β=–0,181), пасивні соціальні стратегії (1%, 

β=0,121). Однак крім вище зазначеної впевненості в собі, істотною для 

переживання соціального благополуччя виявилося можливість впливу на інших 

(влади, контролю над ними) (1,1%, β=0,117). У жінок більш значущу роль в 

набутті ССБ відіграють особистісні характеристики пов’язані з емоційним 

фокусом сприймання життя (оптимізмом). Так, негативним чинником є 

концентрація на негативних подіях минулого (3,9%, β=–0,191), а позитивним, 

навпаки, – фокусування на позитивних подіях, що відбулися протягом життя 

(позитивне минуле – 1,3%, β=0,136). 

Також важливою виявилася така характеристика атрибутивного стилю як 

сприймання позитивних подій як постійних (1,9%, β=0,161). В цілому, можемо 

зробити висновок, що переживання ССБ для жінок пов’язане з андрогінними 

характеристиками: з одного боку, впевненість в собі і владність, з другого – 

соціальне пристосування (конформність, пасивні соціальні стратегії, відсутність 

егоїзму). Ще одним важливим чинником є група характеристик, що випливає з 

більшої емоційності жінок: для набуття благополуччя жінки мають сприймати 

своє життя (як в цілому, так і окремі події) в позитивному ракурсі. 
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В ході статистичних процедур, метою яких було з’ясування статевої 

специфіки, було виявлено, що вищу приданість має не модель лінійного 

регресійного аналізу (0,678), а нелінійна модель побудови нейронних мереж 

(0,756). Очевидно, що психологічні характеристики особистості утворюють 

несуперечливу цілісну систему, якій притаманний гетерархічний характер. Тому 

нижче ми звертаємося до даних щодо психологічних чинників ССБ у чоловіків і 

жінок з врахуванням їх не парціального, а синергетичного впливу. 

В ході аналізу даних жінок було виділено 4 нейрони (один негативний і три 

позитивні), що пояснюють 55,7% даних (в додатку Т наведені всі дані, в 

таблиці 4.6 – найбільш навантажені змінні). 

Найбільш значущі параметри за невеликим виключенням в цілому співпадають з 

попереднім аналізом (по низхідній): позитивне і негативне минуле, життєві цілі, 

впевненість в собі, компетентність, автономія, ініціативність, влада, 

конформність, егоїзм, зміна середовища, особистісний ріст. 

Негативний нейрон (w=–0,441) відображає ті психологічні характеристики, 

що призводять до зниження ССБ. Він включив такі найбільш значущі параметри 

як компетентність (s=0,797), негативне минуле (s=0,693), егоїзм (s=0,625), 

цінності самотрансценденції (s=0,546), низька соціальна довіра (s=–0,502). Якщо 

негативний минулий досвід, низький рівень міжособистісної довіри і високий 

рівень егоїзму цілком закономірно призводять до незадоволеності соціальних 

потреб, то неочікуваними негативними чинниками є компетентність і цінності 

самотрансценденції. До останніх відносять універсалізм (розуміння, терпимість і 

захист благополуччя всіх людей та природи) і доброту (збереження і підвищення 

благополуччя близьких людей). Першим ймовірним поясненням, на нашу думку, 

є популяризація в сучасній Україні «європейських цінностей», акцент в яких 

робиться на індивідуальний успіх. 

По-друге, егоїзм характерний для кризових етапів розвитку особистості, 

відповідно людина при вирішенні складної життєвої задачі може ігнорувати 

групове благополуччя і зосередитися на індивідуальних прагненнях. 

 



323 

 

Таблиця 4.6 

Провідні психологічні чинники переживання ССБ у чоловіків і жінок 
 Стать Ра

нг 

Значущість 

предиктора 

Нейрон 

1 

Нейрон 

2 

Нейрон 

3 

Нейрон 

4 

Вага нерона w 
Чол.  – –0,557 0,735 –0,058 0,238 

Жін.  – 0,353 –0,441 0,473 0,263 

Автономія 
Чол. 28 0,016 –0,149 0,218 0,476 –0,025 

Жін. 6 0,041 0,677 0,265 –0,203 0,693 

Компетентність 
Чол. 31 0,013 0,142 –0,116 0,009 0,442 

Жін. 5 0,042 –0,236 0,797 0,159 0,128 

Самоприйняття 
Чол. 11 0,030 0,054 0,393 0,342 0,428 

Жін. 14 0,030 –0,195 –0,310 0,591 –0,053 

Позитивне минуле 
Чол. 5 0,043 –0,466 0,571 0,141 –0,500 

Жін. 1 0,052 0,546 –0,401 0,333 –0,201 

Негативне минуле 
Чол. 22 0,022 0,472 0,101 –0,413 0,072 

Жін. 2 0,049 –0,370 0,693 0,066 0,045 

Гедоністичне 

теперішнє 

Чол. 14 0,027 –0,174 0,526 0,282 –0,455 

Жін. – – – – – – 

Впевненість в собі 
Чол. 13 0,029 0,327 0,454 0,538 0,412 

Жін. 4 0,047 0,218 –0,407 0,296 0,421 

Соціальна 

сміливість 

Чол. 8 0,038 0,455 0,830 0,472 0,207 

Жін. 29 0,017 0,447 0,286 0,186 –0,346 

Ініціатива в соц. 

контактах 

Чол. 3 0,053 0,025 1,099 0,350 –0,002 

Жін. 7 0,039 –0,062 –0,277 0,356 0,407 

Асертивна 

поведінка 

Чол. 9 0,034 –0,289 –0,586 –0,222 –0,488 

Жін. – – – – – – 

Планування 
Чол. 2 0,077 –1,015 0,352 –0,038 0,288 

Жін. – – – – – – 

Влада 
Чол. 4 0,046 0,549 –0,437 –0,350 –0,067 

Жін. 8 0,035 0,619 0,232 0,531 0,181 

Самотрансценден-

ція 

Чол. 1 0,081 –0,407 1,073 –0,164 0,016 

Жін. 23 0,023 –0,028 0,546 0,352 0,005 

Самопіднесення 
Чол. – – – – – – 

Жін. 24 0,023 0,531 0,268 0,112 –0,553 

Егоїзм 
Чол. 36 0,008 –0,241 –0,012 –0,086 –0,273 

Жін. 10 0,034 –0,067 0,625 –0,135 –0,092 

Соціальна довіра 
Чол. 21 0,023 –0,396 –0,024 0,453 0,415 

Жін. 15 0,027 –0,182 –0,502 –0,303 0,205 

Настанова на 

процес 

Чол. 12 0,030 –0,364 –0,531 0,201 –0,411 

Жін. 25 0,022 0,234 0,158 –0,445 –0,077 

Настанова на 

результат 

Чол. 18 0,024 –0,625 –0,281 0,009 –0,331 

Жін. – – – – – – 

Пасивні стратегії 
Чол. – – – – – – 

Жін. 27 0,021 0,055 0,246 –0,430 0,572 

Спрямовані на 

середовище 

Чол. 6 0,042 0,582 –0,086 –0,326 –0,415 

Жін. 35 0,010 –0,051 0,030 0,177 0,198 

Контактні стратегії 
Чол. 20 0,023 –0,466 –0,325 –0,091 –0,302 

Жін. 17 0,027 –0,505 0,067 0,629 0,275 

Зміна себе 
Чол. 10 0,031 0,169 –0,356 0,296 –0,317 

Жін. 20 0,025 –0,643 0,116 0,141 0,150 
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Висока компетентність (здатність здійснювати різноманітні види діяльності, 

обирати контекст для реалізації особистих потреб і цінностей) швидше 

відноситься до інструментальних рис особистості, що традиційно приписуються 

чоловікам. Відповідно до існуючих стереотипів жінка має зробити вибір між 

гендерно типовою роллю, для якої компетентність не притаманна, та між 

професіоналізмом, який може розглядатися оточуючими (особливо чоловіками) 

як загроза для їх самовизнання. Саме тому компетентність може знижувати 

позитивні оцінки соціального функціонування особи. 

Психологічні параметри, що сприяють підвищенню ССБ у жінок, утворюють 

три системні комплекси. В перший нерон (w=0,353) увійшли такі характеристики 

як автономія (s=0,677), влада як цінність (s=0,619), позитивне минуле (s=0,546), 

самопіднесення (досягнення, влада) (s=0,531), уникання контактних стратегій (s=–

0,505) і зміни себе (s=–0,505), особистісний ріст (s=0,451), сміливість (s=0,447), 

життєві цілі (s=0,401). Таким чином, перший симптомокоплекс відображає 

досягнення аутентичної суб’єктності – реалізацію того бажаного способу 

існування, що спирається на її минулий досвід і максимально відповідає суті 

особи. Третій нейрон, що має найбільшу суб’єктивну вагу (w=0,473), об’єднав 

параметри, що пов’язані з піддатливістю зовнішнім впливам: контактні стратегії 

(s=0,629), самоприйняття (s=0,591), пасивні стратегії (s=0,572), влада як цінність 

(s=0,531), активність (s=0,471), вміння підтримати оточуючих (s=0,494). Оскільки 

соціум – відкрита система, важливим механізмом соціального функціонування 

особи є здатність «переробляти» соціальні впливи, знаходячи певний баланс між 

самототожністю і нормативними вимогами малих груп і суспільства в цілому. 

Відзначимо, що цінність «Влада» увійшла в обидва нейрони з позитивними 

значеннями, тобто важливою є і влада над власним життям (самокерування), і 

прояв влади стосовно зовнішнього світу (можливість впливу на осіб та суспільні 

інститути). Останній нейрон (w=0,263) об’єднав характеристики, що свідчать про 

соціальну апатичність: автономія (s=0,693), пасивні стратегії (s=0,572), 

самопіднесення (s=–0,553). Таким чином, можемо зробити висновок, що для 

жінок є три типи психологічних ресурсів для досягнення ССБ: самототожність 
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(«хочу»), пристосування до соціального середовища («треба») та смиренність 

(«можу»). 

В ході аналізу даних чоловіків також було виділено 4 нейрони (два негативні 

і два позитивні), що пояснюють 53,8% даних. Найбільш значущі параметри менше 

співпали з тими, що були виокремлені в ході регресійного аналізу, (по низхідній): 

трансценденційні цінності (доброта, універсалізм), планування майбутніх дій, 

ініціатива в соціальних контактах, влада, позитивне минуле, стратегії поведінки 

спрямовані на зміни середовища, соціальна сміливість, асертивна поведінка 

агресії, зміна себе, само прийняття, настанова на процес. 

Перший негативний нейрон (w=–0,557) має два полюси: негативний – 

планування майбутніх дій (s=–1,015), настанова на результат (s=–0,625) і 

позитивний – стратегії поведінки спрямовані на середовище (s=0,582) і влада як 

цінність (s=0,549). На нашу думку, ця сукупність відображає прагнення чоловіків 

контролювати соціальну дійсність поєднане з розумінням обмеженості такого 

контролю. Відповідно, переживанню ССБ заважає прагнення врахувати всі 

аспекти і запланувати чіткий сценарій розвитку подій, а сприяє – вміння 

використовувати будь-яку соціальну ситуацію заради досягнення власних цілей, 

адаптація до конкретних обставин, що можуть змінюватися. Другий позитивний 

нейрон (w=0,735) об’єднав різнопланові характеристики, що з одного боку, 

дотичні традиційним стереотипам маскуліності – соціальна ініціативність 

(s=1,099), сміливість (s=0,830), вираження агресії (s=0,586), а з другого – 

фемінінності (трансценденційні цінності – s=1,073). Зазначимо, що така 

сукупність містить внутрішню суперечність: вона включає такий позитивний 

параметр як гедоністичне теперішнє (s=0,526), однак в тій жі мірі заперечує 

настанову на процес (s=–0,531). В цілому, можемо зробити висновок, що 

переживанню ССБ чоловіків сприяють інструментальні риси, що прийняті в 

певній культурі, однак це не повинно супроводжуватися відкиданням орієнтації 

на добробут інших людей. 

Третій негативний нейрон (w=–0,058) стосується самототожності і включив 

такі параметри як впевненість в собі (s=0,538), автономія (s=0,476), соціальна 
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сміливість (s=0,472) і довіра (s=0,453). Відзначимо, що в цю сукупність увійшла 

така характеристика як уникаючі стратегії (s=–0,474), що дозволяє зробити 

висновок про те, що в свідомості опитуваних чоловіків автономія не пов’язується 

із соціальним відмежуванням (зменшенням контактів з оточуючими, зануренням 

у внутрішні переживання), а стосується саме соціального впливу при прийнятті 

рішень. Четвертий нейрон (w=0,238), як і у жінок, об’єднав риси, що стосуються 

прийняття соціальної ситуації для забезпечення ССБ. Однак на відміну від 

пасивних стратегій жінок, для чоловіків характерна орієнтація на тимчасовий 

відступ від задуманого, однак не відмова від запланованого. В цей нейрон 

увійшли такі змінні як позитивне минуле (s=–0,500), асертивна поведінка (s=–

0,488), гедоністичне теперішнє (s=–0,455), компетентність (s=0,442), 

самоприйняття (s=0,428). 

Порівнюючи чоловіків і жінок, можемо виявити таку закономірність: для осіб 

обох статей головним чинником переживання ССБ є особливості самооцінки 

(впевненість в собі) та афективного фокусу сприймання власного життя 

(позитивне минуле). Однак набуттю соціального благополуччя сприяють ті риси, 

що приписуються особам іншої статі. Так, для чоловіків чинниками благополуччя 

стали як маскулінні (соціальна ініціатива, сміливість, вираження агресії, 

відсутність рефлексивної контактності), так і фемінінні (універсалізм, доброта, 

конформність) прояви. А наприклад, автономія відігравала набагато меншу роль, 

ніж для жінок. Для останніх психологічними чинниками ССБ були маскулінні 

характеристики: компетентність, автономія, ініціативність, прагнення до влади, 

активність тощо. Однак самоприйняття більше пов’язане з соціальними оцінками, 

ніж у чоловіків. 

Вище ми зазначали, що набути соціальне благополуччя можна завдяки 

відмінним психологічним ресурсам. Відповідно чинники ССБ будуть відрізнятися 

для кожного типу його переживання. Тому на наступному етапі був здійснений 

аналіз для кожного типу окремо (додаток У). 

Структурна модель чинників ССБ в групі зарадного типу є рекурсивною 

(рис. 4.5). Придатність статистичної моделі визначалася за такими критеріями: 
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CMIN=34,862 при р=0,807≥0,05; χ
2
/df=0,811≤2; RMSEA=0,000≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,041≤0,1; PCLOSE=0,976≥0,5; GFI=0,951≥0,9, 

СFI=1,000≥0,95, R
2
=0,437. Оскільки набір статистичних критеріїв для аналізу 

емпіричних даних був різномірним, тут і надалі було використане z-шкалювання. 

Аналізуючи систему отриманих зв’язків між змінними, можемо прийти до 

таких висновків. По-перше, ключовим моментом переживання соціального 

благополуччя в групі зарадного типу є часові перспективи. Так, концентрація на 

небажаному досвіді негативно впливає як на сприймання особистісної 

компетентності (β=–0,351), так і на переживання благополуччя (β=–0,250). 

Позитивне минуле впливає на переживання ССБ як само по собі (β=0,110), так і 

на формування такого індивідуального пріоритету як доброта, що, в свою чергу, є 

істотним чинником підвищення ССБ у респондентів зарадного типу (β=0,154). 

 

 

Рис. 4.5. Структурна модель детермінант ССБ в групі зарадного типу 
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Закономірно, що минулий досвід впливає на побудову теперішньої часової 

перспективи, при чому негативний – в більшій мірі (β=0,383), ніж позитивний 

(β=0,283). На відміну від поширеного погляду, що особам з високим рівнем 

благополуччя притаманний гедонізм (орієнтація на задоволення) (Е. Динер, 

С. Любомирскі, М. Селігман, Ф. Зімбардо, Дж. Бойд), в нашому дослідженні 

запорукою переживання соціального благополуччя стало фаталістичне 

сприймання світу (β=0,221). Ймовірним поясненням, на нашу думку, є зовнішній 

локус контролю, притаманний нашій культурі, що особливо проявляється під час 

суспільної кризи. 

Як ми вже зазначали, в дану групу переважно потрапили респонденти 

екстравертованого типу. Цей факт відобразився і в психологічних детермінантах 

переживання соціального благополуччя. Так, для них значущими є наявність 

навичок початку розмови (β=0,180), (об’єктивний чинник) кількість осіб, що 

складають їх соціальну мережу (β=0,185). Останній параметр, в свою чергу, 

залежить від позитивного минулого досвіду (β=0,245). 

Зауважимо ще один суттєвий чинник переживання соціального благополуччя 

– атрибутивний стиль. Вище було показано, що особливістю цього типу є 

внутрішній локус контролю у випадку успіху та зовнішній – у випадку невдачі. 

Для осіб цього типу характерне перекладання своєї вини на обставини чи інших 

людей та невміння визнавати свої провини. Виходячи з емпіричних результатів 

саме ті особи, в яких знижені ці характеристики, частіше знаходяться в стані 

соціального комфорту. Зокрема, детермінантою ССБ стало визнання власної вини 

у невдачах (β=0,343). Виявлений зв'язок між цим параметром та орієнтацію на 

доброту (β=0,263) підтверджує вище висловлене припущення. Закономірно, що 

внутрішній локус контролю у випадку невдачі пов'язаний із сприймання успіху як 

непостійної величини (β=–0,318). Однак інший бік такого зв’язку полягає у 

зниженні фаталістичного бачення світу (β=–0,238). Також визнання власної вини 

знижує відчуття контролю над іншими (β=–0,197). Прагнення до контролю інших 

людей знижує переживання соціального благополуччя (β=–0,143). Як вже 

зазначалося, прагнення до керівництва може набирати у представників зарадного 
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типу нав’язливої форми, що вочевидь негативно відбивається на переживанні 

ССБ. А тому владність і контроль, з одного боку, сприяють розширенню 

комунікативної мережі (β=0,180) та є ознакою успіху (β=0,127), а з другого – 

викликають незадоволення в оточуючих, а відповідно знижують соціальний 

комфорт для індивіда. Вартий уваги є ще один факт: сприймання удачі й везіння 

як постійної в часі величини сприяє переживанню ССБ (β=0,270), а от широта 

везіння – знижує (β=–0,223). Таким чином, оскільки особи цього типу орієнтовані 

на загально визнані стандарти успіху, для них важливо сприйматися як 

«удачники». Однак в суспільстві негативно ставляться до «вискочок», а тому 

негативне ставлення до тих, «кому везе у всьому», знижує соціальний комфорт. 

В кожній групі чинником ССБ в тій чи іншій формі була самооцінка. В групі 

зарадного типу таким показником стала компетентність (β=0,208), як засіб 

побудови того соціального середовища, яке в найбільшій мірі дозволить 

реалізацію особистих потреб та цінностей. 

Таким чином, хоча Ф. Зімбардо та Дж. Бойд закладали у назву шкали 

«фаталістичне теперішнє» негативну конотацію (як різновид вивченої 

безпорадності) [Зимбардо, Бойд, 2010], однак в нашому досліджені виявлено, що 

на формування фаталістичного сприймання світу впливає як позитивний, так і 

негативний минулий досвід. А тому віра у везіння та вдачу теж є ознакою часової 

перспективи фаталістичного теперішнього. 

Отже, ключовими чинниками переживання ССБ для зарадного типу є 

фаталістичне сприймання світу (парціальна дисперсія – 2,4%) в позитивному 

контексті (постійність успіху – 4,1%) (таке поєднання американські дослідники 

визначають як нереалістичний оптимізм), індивідуальний пріоритет на доброту 

(15,7%) та відчуття особистісної компетентності (6,5%). Отже, засобами 

підвищення переживання соціального благополуччя є ті параметри соціальної 

взаємодії, що пом’якшують яскраву екстравертованість (активність), нав’язування 

власної думки (до авторитарності) та егоїстичні тенденції. 

Оскільки представники цього типу схильні брати відповідальність на себе в 

соціальній взаємодії, важливо, щоб вони враховували інтереси та потреби інших. 
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Тому психологічна допомога буде полягати в орієнтації на позитивну 

просоціальну активність («добрі справи») та відчутті доцільності контролю всіх 

соціальних агентів в усіх соціальних ситуаціях. 

Структурна модель детермінант ССБ в групі незалежного типу є 

рекурсивною (рис. 4.6). Придатність статистичної моделі визначалася за такими 

критеріями: CMIN=36,135 при р=0,725≥0,05; χ
2
/df=0,860≤2; RMSEA=0,000≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,050≤0,1; PCLOSE=0,952≥0,5; GFI=0,950≥0,9, 

СFI=1,000≥0,95, R
2
=0,516. 

Для незалежного типу характерна особистісна автономія. Цей факт 

відобразився в негативному впливі на переживання ССБ розширення соціально-

психологічного простору (β=–0,116). Головним бар’єром для досягнення 

благополуччя для респондентів цього типу є рефлексивна контактність, що 

відображає негативний емоційний тон звернення до себе (β=–0,285). 

 

 
 

Рис. 4.6. Структурна модель детермінант ССБ в групі незалежного типу 



331 

 

 

Очевидно, що так тривога та невпевненість відбивається на рівні прийняття 

себе (β=–0,608), на переживанні особистісної компетентності (β=–0,306), 

впевненості у досягненню результату (β=–0,100), сприйманні невдач як 

постійного атрибуту життя (β=–0,452). Однак як не дивно, рефлексивна 

контактність сприяє проявам альтруїзму (β=0,195). Відзначимо, альтруїзм в цій 

групі має специфічне значення. Якщо у дбайливій групі він пов'язаний із 

широким колом спілкування, то в незалежній – з соціальною конформністю 

(β=0,237). А якщо зважити на негативний зв'язок альтруїзму із соціальною 

ініціативою (β=–0,309), очевидно, що хоч альтруїзм і впливає на переживання 

ССБ (β=0,274), однак явно носить компенсаторний характер. Чим вищий рівень 

негативної рефлективності (тривоги, невпевненості в собі, відчуття вини), тим 

частіше людина звертається до альтруїстичної поведінки як засобу контакту із 

соціальним середовищем. 

Не пошук позитивних емоцій, а саме уникнення негативних переживань в 

соціальній взаємодії – характерна риса цього типу. Так, використовуючи образ 

невдахи (щоб оточуючі пожаліли та надали допомогу), досягається підвищення 

переживання соціального благополуччя (постійність невдачі – 2%, β=0,179). Така 

безталанність є вибірковою. І хоча широта неуспіху є негативним фактором ССБ 

(2,1%, β=–0,199), однак позитивно пов’язана із сприймання невдач як постійних 

(β=0,305), що є фактором підвищення ССБ. Крім того, незважаючи на особистісну 

автономію, для респондентів цього типу статистично значущим фактором 

підвищення соціального благополуччя є конформність (β=0,206). 

Незалежний тип більше за інших орієнтований на загальні суспільно визнані 

стандарти соціального успіху. Тому власні досягнення є чинником підвищення 

ССБ (3,7%, β=0,186). Однак істотним негативним моментом є велика 

невпевненість у власних силах. Представники цього типу доволі низько оцінюють 

особистісну компетентність, що пов’язано з домінуванням негативної рефлексії 

(β=–0,306). Така тенденція негативно впливає як на індивідуальний пріоритет в 

досягненнях (β=–0,283), так і на переживання ССБ (21,3%, β=–0,164). 
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Вище зазначалося, що в цій групі більше осіб старше 35 років. Ключовим 

моментом середньої дорослості, за Е. Еріксоном, є набуття генеративності як 

людяності [Эриксон, 1996]. Особистість, як правило, акцентована на влаштування 

майбутнього суспільства (власних дітей, облаштування майбутнього в цілому). 

Якщо такої причетності до людства не сформовано, особа зосереджується на 

власних потребах та комфорті. Другий варіант власне і відображений в наших 

результатах. Незалежний тип орієнтований на індивідуальні 

досягнення / результати, а турбота про інших (альтруїзм) носить вимушений 

характер. 

Отже, ключовими детермінантами переживання ССБ для незалежного типу є 

самоприйняття (парціальна дисперсія – 4,2%), компетентність (1,8%), 

індивідуальний пріоритет на досягнення (3,7%), конформність (5,3%), соціальна 

ініціатива (1,9%). Головною проблемою переживання ССБ є глобальна негативна 

самооцінка: це і невпевненість у власній компетентності, сприймання власних 

невдач як постійних, негативний емоційний тон при звертанні до себе. 

Таким чином, головним завданням корекції для цього типу є робота з 

самооцінкою, оскільки вона має системно негативний відтінок. Крім того, 

важливо, щоб допомагаюча поведінка носила не вимушений (конформний), а 

усвідомлений характер. Доцільним, на нашу думку, буде звертання фокусу уваги 

не на уникнення невдач і відповідно негативного афекту (що вважається 

непродуктивною стратегією), а на досягнення успіху, пошуку позитивних емоцій. 

Структурна модель детермінант ССБ в групі дбайливого типу є рекурсивною 

(рис. 4.7). Придатність статистичної моделі визначалася за такими критеріями: 

CMIN=18,669 при р=0,348≥0,05; χ
2
/df=1,098≤2; RMSEA=0,032≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,099≤0,1; PCLOSE=0,593≥0,5; GFI=0,954≥0,9, 

СFI=0,978≥0,95, R
2
=0,513. 

Очевидно, що в групі дбайливого типу ключовою детермінантою зниження 

переживання соціального благополуччя є негативне минуле (β=–0,343). Така 

стратегія сприяє виникненню невпевненості в собі (β=0,320) та фіксації на 

негативних подіях, пошуку бар’єрів і ситуацій, що приводять до невдачі. Власне 
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це частковий випадок вивченої безпорадності: людина дозволяє іншим 

контролювати власне життя (β=0,318) та схильна використовувати пасивні 

стратегії соціальної поведінки (занурення в себе, пасивне очікування змін, 

β=0,147). Таким чином, контроль з боку інших стає адаптивним механізмом, що 

приводить до підвищення переживання благополуччя (β=0,231). Ще одною 

базовою детермінантою, що дозволяє відчувати соціальний комфорт, є турбота 

про близьких (β=0,346). Однак зауважимо, що така турбота стосується тільки 

ближнього кола (сім’я, друзі). І це цілком закономірно: розширення «кола 

турботи» призводить до зниження ССБ (β=–0,183). 

Отже, можемо зробити висновок, що психологічна допомога з метою 

підвищення суб'єктивного благополуччя для осіб дбайливого типу буде полягати 

в реконструкції часової перспективи (з негативної на позитивну), підвищенні 

самооцінки, пошуку балансу між власним благополуччям і благополуччям 

оточуючих. 

 
 

Рис. 4.7. Структурна модель детермінант ССБ в групі дбайливого типу 
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Структурна модель детермінант ССБ в групі безпорадного типу є 

рекурсивною (рис. 4.8). Придатність статистичної моделі визначалася за такими 

критеріями: CMIN=1,235 при р=0,975≥0,05; χ
2
/df=0,206≤2; RMSEA=0,000≤0,05; 

LO90=0,000≤0,1; HI90=0,000≤0,1; PCLOSE=0,984≥0,5; GFI=0,984≥0,9, 

СFI=1,000≥0,95, R
2
=0,361. 

В ході регресійного аналізу виявлено, що ключовим фактором, який 

пов'язаний з переживанням соціального благополуччя в групі безпорадного типу є 

міжособистісна довіра (дисперсія – 14,3%, β=0,588). Саме вона і зумовлює 

обережність безпорадного типу у виборі людей, з яким він встановлює близькі 

взаємини (широта зв’язків, β=–0,392), і відчуття малознайомих людей як 

психологічно близьких (широке коло спілкування, β=–0,260). Ще одним 

чинником, що підвищує переживання ССБ, є індивідуальний пріоритет на владу 

(β=0,319) та наявність звички планувати розмову заздалегідь (β=0,315). 

 

 
 

Рис. 4.8. Структурна модель детермінант ССБ в групі безпорадного типу  
 

Отже, можемо зробити висновок про наявність такої взаємообумовленості 

факторів. Довіра впливає як на ССБ, так і на широту реальної соціальної мережі 

осіб безпорадного типу. Широке коло спілкування (β=0,371), в свою чергу, сприяє 

підвищенню переживання соціального благополуччя. Таким чином, можемо 
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зробити висновок, що головною психологічною проблемою безпорадного типу є 

надмірна обережність як у виборі партнерів для спілкування, так і в самому 

процесі соціальної взаємодії через високий рівень недовіри до оточуючих. 

Таким чином, головним завданням корекції для цього типу є не стільки 

підвищення переживання соціального благополуччя самого по собі (зокрема його 

афективного компоненту), а підвищення міжособистісної довіри, перш за все 

засобами соціально-психологічного тренінгу та індивідуальної консультативної 

роботи. Ще одним напрямком роботи є корекція вивченої безпорадності, оскільки 

відчуття влади та контролю ситуації соціальної взаємодії в осіб цього типу 

істотно підвищує переживання ССБ. 

 

Висновки до розділу 4 

В ході вивчення сукупного впливу на ССБ таких соціально-демографічних 

характеристик як стать, вік, освіта, шлюбний статус, наявність дітей, місце 

проживання були виявлено, що їх вплив носить системний характер. 

Переживання соціальної дистантності пов’язане із місцем проживання (нижче в 

обласному центрі та містечках, що не є районними центрами) і шлюбним 

статусом (нижче у тих, хто знаходиться в першому або цивільному шлюбі, вище у 

розлучених та вдів/ вдівців). Підвищення оцінки соціальної помітності 

спостерігається у осіб із вищою освітою, а позитивність соціальних переконань 

зростає в батьків двох дітей, порівняно з батьками однієї дитини та бездітними. 

Таким чином, соціальні умови життя впливають на різні компоненти ССБ.  

Найбільш значущим в нашому дослідженні був сукупний вплив (8,8%) на 

загальний рівень ССБ таких об’єктивних параметрів як наявність вищої освіти, 

рання дорослість, широта реальної соціальної мережі. Соціальне неблагополуччя 

переживають особи старшого віку – жителі сіл та районних центрів, які втратили 

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

причини, і тому мають обмежене коло соціальних контактів. В найбільш 

сприятливих соціальних умовах виявляються ті молоді жителі обласного центру, 

які мають вищу освіту, одружені та мають одного-двох дітей, а також мають 
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широке коло соціальних контактів. Соціально-демографічні чинники ССБ 

здійснюють вплив синергетично (сімейний статус, обсяг реальної соціальної 

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

Вплив суб’єктивних (психологічних) чинників на переживання ССБ був 

виражений більш яскраво (49,2%). Провідними особистісними характеристиками, 

що зумовлюють переживання ССБ, були ті риси, що сформувалися внаслідок 

досвіду позитивної міжособової взаємодії (уявлення про своє минуле як 

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

параметри як впевненість в собі, самоприйняття, відсутність негативної 

рефлективності. Суттєвими чинниками переживання соціального благополуччя 

були ті особистісні прояви, що свідчать про соціальну адаптацію в контексті 

нормативності, зокрема конформність, низький егоїзм, планування дій по 

відношенню до інших людей, прояви соціальної ініціативи (для чоловіків), 

соціальної домінантності (для жінок). 

Важливим модератором для психологічних рис, що сприяють набуттю ССБ, 

виявився вік. Більш молодим особам (до 35 років) притаманні інструментальні 

засоби: активність, орієнтація на досягнення, компетентність, тоді як особи 

старшого віку (старше 60 років) частіше звертаються до експресивних засобів: 

емпатії, прагнення до довірчих стосунків, емоційного самоконтролю тощо. Для 

осіб у віці середньої дорослості характерний баланс інструментальних 

(компетентність) і експресивних (емпатія, надання соціальної підтримки, 

емоційний самоконтроль) характеристик, який і дозволяє переживати відчуття 

соціального комфорту. 

Соціально-психологічні риси, що сприяють переживанню ССБ були 

відмінними в групах з різним типом ССБ. Для зарадного типу (високий рівень 

ССБ) головним психологічним чинником була віра у власні сили (компетентність, 

постійність успіху, фаталістична віра у перемогу). Зниженню ССБ сприяли 

надмірний контроль інших соціальних агентів та оцінка власного минулого як 

негативного. Отже, цей тип розглядає власне соціальне функціонування як 
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оптимальне, коли є можливість проявити соціальну активність, і неоптимальне, 

коли активність проявляють оточуючі люди. 

Для незалежного типу (рівень ССБ нижче від середнього) провідними 

психологічними чинниками переживання ССБ були самоприйняття, 

компетентність, індивідуальний пріоритет на досягнення, конформність. 

Негативним чинником була глобальна негативна самооцінка (невпевненість у 

власній компетентності, сприймання власних невдач як постійних, негативний 

емоційний тон при звертанні до себе). Таким чином, для автономних 

особистостей першим ключовим моментом переживання соціального 

благополуччя є власні досягнення та здатність створювати той соціальний 

контекст, що дасть змогу реалізувати особисті потреби і цінності, а другим – 

здатність впоратися з негативними переживаннями у разі невдачі.  

Психологічні чинники переживання ССБ для дбайливого типу (рівень ССБ 

вище від середнього), на нашу думку, є суперечливими. Оскільки, з одного боку, 

ним є зовнішній соціальний контроль (пасивні соціальні стратегії поведінки) і 

альтруїзм, а з другого – впевненість в собі. Чинниками, що знижують 

переживання ССБ, постають надмірна (невротизована) потреба у емоційній 

близькості та акцент на негативні події в минулому. 

Для безпорадного типу (низький рівень ССБ) провідними психологічними 

чинниками переживання ССБ були прагнення до влади та широка реальна 

соціальна мережа. Головним чинником, що знижує рівень ССБ в цього типу, є 

низький рівень міжособистісної довіри. 

Отже отримані дані підтверджують багатомірність та рекурсивність ССБ. З 

одного боку, зберігаючи оптимальний баланс ССБ, соціальні впливи до певної 

міри можуть ігноруватися під впливом гедоністичної адаптації, з іншого – вони 

можуть змінювати окремі елементи ССБ (що мають власні принципи 

упорядкованості), але через складну саморегуляцію системи не впливати на його 

загальний рівень. Залежно від рівня ССБ змінюється внесок суб’єктивних 

(психологічних) і об’єктивних (соціальних) чинників, що зумовлюють взаємодію 

особистості з соціальним середовищем.  
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РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

5.1. Зміст психологічного супроводу оптимізації суб'єктивного соціального 

благополуччя 

Проблема підвищення благополуччя на основі наукових (об’єктивних) даних 

– результат змін в житті людей в ХХ столітті. Благополуччя стало мірилом 

національної політики і предметом міжнародних рейтингів. Науковий підхід до 

вирішення проблеми благополуччя людей дуже сильно пов'язаний з етичним 

аспектом. Якщо благополуччя осмислюється на рівні індивідуальної свідомості, 

результатом будуть стратегії впливу на певні сфери людського досвіду, де мало 

враховуються стосунки між людьми та зовнішні обставини. Якщо благополуччя 

зміщене на об’єктивні, зовнішні обставини (рівень злочинності, безробіття, житло 

тощо), як пропонується в підході, що вивчає показники суспільного розвитку, то 

акцент робиться на політику держави, а люди трактуються як пасивні отримувачі 

зовнішнього впливу (біхевіоризм). 

Благополуччя стало предметом психологічної практики. Групи мотивації в 

соціальних мережах, онлайн-програми розвитку ефективності, розвивальні 

програми для смартфонів, школи лідерства, коучінг-практики, відеоролики 

відповідної тематики та інші засоби підтримки стали досить поширеними. 

Очевидно, що подібні форми психологічного впливу і підтримки стали реакцією 

на запити людей та пов’язані з неможливістю суспільства забезпечити 

індивідуальну психологічну роботу. Так, Л. Найдьонова вказує, що «зростання 

стресогенності в сучасному світі призводять до потреби в психологічній допомозі, 

причому в таких обсягах, що жодне суспільство не може дозволити собі 

професійний ресурс індивідуальної допомоги всім, хто її потребує…» 

[Найдьонова, 2008, с. 189]. Постала потреба надання професійної психологічної 

допомоги поза межами психотерапевтичних відносин. 

Традиційно в психології робиться акцент на вирішення психологічних 

проблем: конфліктів, криз, неадаптивної поведінки тощо. Однак в новому столітті 
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в західноєвропейських країнах стала набирати популярність нова орієнтація – на 

ідеальне з точки зору особистості її функціонування. Виник новий науковий 

напрямок – позитивна психологія. Найчастіше її визначають як «вивчення умов і 

процесів, що роблять внесок в процвітання або оптимальне функціонування 

людей, груп, інститутів» [Gable, Haidt, 2005, p.104]. Її прихильники роблять 

висновок, що навіть «живучи в бідності, переживаючи депресію … людина все 

рівно прагне більшого, ніж просто позбавитися від своїх страждань» [Селигман, 

2010, с. 11]. Відповідно предметом психологічної роботи стали феномени 

позитивного функціонування людини: «щастя», «суб'єктивне благополуччя», 

«психологічне благополуччя», «ресурси», «особистісне благополуччя», 

«процвітання», «потенціал», «позитивне старіння», «радість», «мудрість» тощо. 

Особливістю позитивної психології є те, що людина розглядається як 

суб’єкт, що здатен самостійно розв’язати свої проблеми і досягти благополуччя. 

Акцент робиться на вивчення позитивних почуттів, позитивних рис характеру, 

позитивних явищ і суспільних інститутів, що сприяють прояву кращих людських 

якостей. Головним постулатом позитивної психології є положення про те, що 

важливо не просто змінювати життя, а навчити людину насолоджуватися тим, що 

в неї є. Необхідно формувати в особистості впевненість у собі та власних силах, 

здатності побудувати своє життя таким чином, щоб воно задовольняло саму 

людину і було соціально позитивним. Спочатку позитивна психологія 

розвивалася в благополучних суспільствах, однак в ХХІ ст. нова парадигма стала 

поширюватися і в кризових спільнотах. «Надія, любов і довіра особливо необхідні 

в тяжкі часи» [Селигман, 2010, с. 11]. Висловлюється думка, що можливе 

переживання благополуччя навіть у складних умовах (зокрема, при незадоволенні 

базових потреб чи переживанні страждання), завдяки перебудові ціннісно-

смислової сфери. Наприклад, Р. М. Шаміонов підкреслює, що «фрустрація одних 

сфер заміщується задоволеністю в інших» [Шамионов, 2014, с. 83] і благополуччя 

відновлюється. Саме тому важливою є актуалізація внутрішніх ресурсів та 

боротьба з тотальною безпорадністю, що породжується умовами життя навіть в 

розвинутих країнах (теракти, аварії, корупція, невдалі реформи тощо). 
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У вітчизняній практиці особливого поширення позитивна психологія не 

набула, ймовірно через затяжну кризу як загально-суспільного, так і наукового 

характеру. Причиною також стали як економічні, так і методологічні бар’єри. З 

одного боку, в складних соціальних й економічних умовах, коли головною метою 

особи стає виживання, природним є розвиток саме кризової психології. Головна 

мета психологічної допомоги в таких умовах – вирішення (здебільшого на 

мінімальному рівні) психологічних проблем та забезпечення адаптації 

особистості. Відповідно українська психологія зберігає традиційний орієнтир на 

психологічну допомогу як на професійний інструмент розв’язання особистісних 

проблем. З другого боку, професіонали-психологи, як і в Росії, зберігають 

упереджене ставлення до позитивної психології як до «псевдонаукового» 

напрямку. Саме тому в Україні дуже мало спеціалістів, що працюють в межах 

позитивно-психотерапевтичної парадигми. Однак практика свідчить, що доцільно 

не стільки коригувати неадаптивну поведінку людини, скільки надати їй 

інструменти (ресурси) для самостійного вирішення своїх проблем психологічного 

плану. 

В світовій позитивній психології найбільш активно обговорюються такі 

проблеми: по-перше, межі позитивних змін; по-друге, їх мета (хто визначає, та що 

є ідеалом); по-третє, форми психологічного впливу (сама особа впливає на себе 

або потрібен зовнішній контроль психолога-консультанта чи референтної групи). 

В останній час виокремлюють чотири аспекти практичного впливу: стратегії та 

практики досягнення щастя; альтернативні погляди на зміни; щастя людей 

похилого віку; підходи і моделі відновлення психічно хворих осіб [Layard, 2005; 

Popovich, 2013; Spence, Grant, 2013; Veenhoven, 2013]. 

Питання підвищення переживання щастя має дуже довгу історію. Ще з 

античності ставляться питання про дії, які необхідно виконати для того, щоб стати 

щасливим. Динамічні теорії виходять з двох протилежних постулатів: а) щастя – 

відносно постійна величина, до якої людина повертається незалежно від життєвих 

подій (відповідно, великі ресурси витрачати на зміну ситуації недоцільно); 

б) щастя – результат життєвих виборів та дій особистості (відповідно кожна 
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людина може здійснити певні дії – їх повинні виявити вчені, – щоб стати 

щасливою). 

З одного боку, практика психологічного впливу побудована на вірі, що 

можна досягти позитивних змін щодо психічного здоров’я. Однак питання 

стійкості змін у переживанні благополуччя, як психологічного, так і соціального, 

залишається відкритим. Так, на думку Р. Істерліна, Р. Лайярда, Р. Веєнховен, 

можливо підвищити середній рівень суб'єктивного благополуччя в суспільстві 

завдяки відповідній державній політиці [Easterlin, 2005; Layard, 2005; Veenhoven, 

2009]. В одному з останніх досліджень продемонстровано, що політичні фактори 

(ринок праці, освітні та медичні програми тощо) зумовлюють не більше, ніж 30% 

дисперсії переживання задоволеності життям [Noll, 2013]. З другого боку, 

більшість дослідників вважає, що неможливо підвищити рівень щастя через 

державні політики: «Щастя не може бути вироблене та стандартизоване як 

«щасливий продукт». Оскільки істинне щастя переживається через вирішення 

людиною проблем, що породжуються життям» [Furedi, 2006, р. 124]. 

Недавні дослідження американських науковців показали такі закономірності: 

генетично заданий початковий рівень щастя та індивідуальні особливості 

зумовлюють 50% загального рівня щастя. За висловом засновників генетичної 

теорії Д. Лайккена та А. Теллегена, «може бути так, що спроба бути більш 

щасливим, така ж марна, як і спроба бути вищим на зріст» [Lykken, Tellegen, 1996, 

р. 189]. 10% факторів суб'єктивного благополуччя припадає на життєві обставини 

(вік, стать, етнічну належність, громадянство, сімейний стан, фізичне здоров’я, 

рівень прибутку). Емпіричні дослідження, що спираються на теорії гомеостазу, 

підтвердили, що зміни ситуації важливі для короткотривалого благополуччя, 

однак мають малий ефект щодо довготривалого благополуччя завдяки процесам 

адаптації. Однак 40% факторів знаходяться під контролем особистості і можуть 

бути зумовлені цілеспрямованою діяльністю [Lyubomirsky, Sheldon, Schkade, 

2005]. Таким чином, зміна способу мислення та поведінки в чотири рази 

суттєвіша за зміну життєвих обставин. Відповідно склався цілий науковий 

напрямок, присвячений засобам підвищення суб'єктивного благополуччя. Серед 
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найбільш впливових підходів: позитивна психотерапія [Пезешкиан, 1996], терапія 

благополуччя [Fava, Ruini, 2003], терапія якості життя [Frisch, 2006], теорія 

часової перспективи [Zimbardo, 2002], теорія психологічних інтервенцій [Sin, 

Lyubomirsky, 2009], емпірична модель самодопомоги [Parks, Biswas-Diener, 2013; 

Parks et al., 2013]. 

Первинні пошуки, як підвищити відчуття щастя, були здійсненні в 

психіатрії, коли розглядалися засоби позбавлення людей від депресії. Було 

виявлено, що «вигідніше» не лікувати людину від вже проявленого психічного 

розладу, а попередньо вчити індивіда сприймати позитивні аспекти дійсності, 

паралельно її змінюючи в бажаному для особистості напрямку. Окремим 

питанням є напрямок змін, оскільки критерії щастя / благополуччя до сьогодні 

залишаються розпливчастими. Адже поняття благополуччя має досить істотний 

ідеологічний відтінок, тобто його визначення залежить від того, хто його 

намагається пояснити: сама особа, дослідник (при чому суттєвий вплив здійснює 

наукова парадигма, якої він дотримується), суспільні інститути або держава.  

Коли щастя описується з точки зору суб’єкта, часто зустрічається 

нерозуміння цілей. Люди не дуже добре розуміють, що може зробити їх 

щасливими в майбутньому. Доволі часто досягнення мети, на яку людина 

працювала роками, не приносить очікуваного задоволення. «Те, що робить нас 

щасливими сьогодні, може не приносити нам задоволення завтра» [Зимбардо, 

Бойд, 2010, с. 261]. Крім того, інколи щастя як заздалегідь визначені пріоритети 

при досягненні може обернутися на свою протилежність, коли всі досягнення 

втрачають свою цінність. Щастя не може бути визначене як кінцевий продукт, 

воно полягає не в тому, щоб досягти мети, а щоб рухатися в її напрямку. Щастя і 

успіх важко визначити, оскільки вони мають глибоко особистісний характер. 

Зауважимо, що в науковій літературі досить активно обговорюється той 

факт, що люди доволі часто просто не хочуть бути щасливими (особливо на 

підсвідомому рівні) або, при низькому рівні рефлексії, можуть не розуміти, що 

таке щастя саме для них. Складністю є й і підміна понять: в умовах українських 

реалій щастя / благополуччя пересічною особою найчастіше розглядається як 
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фінансовий добробут або унікальний соціальний статус. Таким чином, 

звертаючись до психолога, який декларує як мету своєї роботи підвищення 

благополуччя, клієнти очікують технологій, спрямованих на надбання багатства. 

Критерієм особистісного успіху і досягнень на глобальному рівні в більшості 

сучасних соціальних систем є фінансові статки. Такий критерій продовжує 

використовуватися в економіці (ВВП). Однак прибутки, що перевищують суму, 

необхідну для задоволення базових потреб, не приносять людині більше щастя.  

З точки зору групи, важливим є досягнення результату (ефекту). В 

соціальних очікуваннях здебільшого домінуючими є орієнтації на майбутнє: 

дитину привчають принижувати цінність задоволення та цінувати працю 

(спочатку вивчити уроки, а потім гратися – якщо залишиться час). У дорослих 

кількість справ, які необхідно зробити, дуже велика, відповідно на задоволення 

залишається все менше часу. Час, що витрачається на справу, вважається 

ефективним, той, що витрачається на задоволення, – втраченим. 

Психологи та соціологи намагаються з’ясувати критерії щастя через пошук 

характеристик ідеального життя. Численна кількість досліджень присвячена 

вивченню характеристик найбільш щасливих людей. Серед найбільш відомих – 

праці М. Аргайла, І. Бонівелл, Е. Динера, Т. Рата, С. Любомирскі, М. Селігмана. 

В своїй книзі «Психологія щастя. Новий підхід» (The How of Happiness, 2007) 

Соня Любомирскі виділила параметри поведінки щасливої людини. Вона частіше 

за інших: допомагає своїм колегам та перехожим; виражає вдячність за те, що 

має; присвячує час сім’ї, друзям і розвитку соціальних відносин; насолоджується 

задоволеннями, які дарує життя і прагне жити теперішнім; виконує фізичні 

вправи; виражає оптимізм стосовно свого майбутнього; ставить цілі та прагне їх 

досягти; гарно справляється з життєвими негараздами [Любомирски, 2014]. 

І. В. Мерзлякова вказує як мету позитивних змін формування соціальної 

досконалості особистості, яку вона вбачає у розвитку особистісних 

характеристик, що дозволять людині бути прийнятою, визнаною і шанованою. Це 

такі риси, як: налаштованість на спілкування, прагнення до об’єднання з іншими 

людьми, співробітництва, солідарності, орієнтація на гуманізм й альтруїзм, 
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здатність бути внутрішньо причетною до життя інших людей, брати на себе 

відповідальність за їх благополуччя. Така особа «прагне до справедливості, 

правди, переборення агресивності, гноблення, експлуатації, маніпуляції та 

байдужості в особистому і громадському житті» [Мерзлякова, 2010, с. 185]. 

Складність визначення такої мети полягає у впливі як наукової парадигми 

дослідження, так і етичних принципів науковця, що формуються під впливом 

соціалізації. 

В історії психології залежно від провідної парадигми пропонувалися різні 

цілі особистісних змін. Первинно соціальна психологія робила акцент на 

соціальні системи (групи, спільноти), відповідно домінував структурний та 

процесуальний підхід. Метою соціального впливу було проголошено формування 

соціалізованої особистості – тієї, що добре прилаштувалася до соціально 

нормованого життя відповідної спільноти.  

На другому етапі акцент змістився на поведінку і дію, було запропоновано 

перелік навичок, які потрібно формувати. Дане явище призвело до поширення 

тренінгу як форм психологічного впливу. В першому випадку мету особистісних 

змін визначала спільнота, в другому, незважаючи на проповідування принципу 

особистісної активності, – тренер або група. Суб’єктивність сприймалася як 

феномен, що провокує відхилення від норми, а тому її потрібно уникати. 

На третьому етапі в зв’язку з появою в психології спочатку теорії 

самоактуалізації А. Маслоу, пізніше теорії самодетермінації Е. Десі, Р. Раяна, а в 

соціології – теорії повсякденності П. Штомпки, повсякденні соціальні контакти 

людей, зокрема їх суб’єктивний бік, стали предметом наукового вивчення 

[Маслоу, 1997; Deci, Ryan, 2000; Штомпка, 2009]. Стала зрозумілою обмеженість 

«об’єктивного» підходу, оскільки «соціальність» благополуччя сама по собі є 

суб’єктивною, адже являє собою складну систему суб’єкт-об’єктних відносин, де 

інтегруються цінності, наміри, соціальні настанови як окремої особистості, так і 

спільноти в цілому. Отже, критерії благополуччя доволі гнучкі, оскільки залежать 

від того, який сенс їм надається особистістю в процесі соціальної взаємодії. 

Благополуччя – це не факт об’єктивної реальності, а когнітивний конструкт, 



345 

 

результат пізнання особистістю соціальної реальності, визначення блага як 

привабливого образу бажаного майбутнього. Відповідно метою соціального 

розвитку особистості стає не прийнятна (нормована) соціальна поведінка і реакції, 

а збільшення розуміння та здатності проникнення в сутність соціальних питань 

[Власова, 2012]. 

Залишаються відкритими питання чи потрібно визначати еталон соціального 

благополуччя (експертами чи нормативною цінністю), чи існує культурна 

специфіка соціального благополуччя, чи воно є універсальним станом. Відповідно 

на сьогоднішній день проблема саме психологічних засобів підвищення 

переживання благополуччя, як їх мети, так і критеріїв оцінки, не вирішена. 

Маючи предметом вивчення соціальний аспект суб'єктивного благополуччя, 

необхідно визначити мету психологічного впливу. Очевидно, що досягнення 

благополуччя можливе за рахунок відмінних психологічних механізмів. Оскільки 

ми розглядаємо ССБ як складний системний комплекс, що складається з множини 

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

основі чого формується узагальнене переживання благополуччя, найчастіше 

об’єктивізоване у відчутті задоволеності соціальною ситуацією, основними 

критеріями ССБ є рівень задоволеності соціальних потреб, сформована 

імпліцитна концепція благополуччя, баланс позитивних і негативних переживань, 

пов’язаних із соціальним буттям, готовність до активної рефлексованої взаємодії 

із соціальними суб’єктами. 

Критерії благополуччя для кожної людини є унікально гнучкими, оскільки 

залежать від її самовизначення (того, якого сенсу надає їм особа в процесі 

комунікації та взаємодії із соціальним середовищем), її соціального досвіду та 

значущості групового членства. Очевидним базисом для таких критеріїв є 

соціальні потреби. На нашу думку, провідними є такі потреби: в соціальній 

залученості (внутрішня – прив’язаність, відчуття «свого місця», прийняття, 

любов, зовнішня – належність, інтеграція, вплив), в соціальному схваленні 

(внутрішня – компетентність, цінність, довіра, зовнішня – повага, статус, 

визнання, солідарність, корисність) і в соціальній підтримці (внутрішня – 



346 

 

розуміння, співпереживання, зовнішня – турбота, фізичний контакт, допомога). 

Оскільки ієрархія потреб відрізняється залежно від рівня переживання 

соціального благополуччя (за результатами наших досліджень на високому рівні 

ССБ провідною є потреба у соціальній помітності, на середньому – у соціальному 

схваленні, на низькому – потреба в емоційному прийнятті близькими людьми), а 

дефіцитарна орієнтація соціальних потреб призводить до зниження ССБ, першим 

напрямком психологічної роботи з оптимізації переживання ССБ є збільшення 

рівня рефлексивності як щодо власних соціальних потреб, так і щодо уявлень про 

благополуччя як таке. 

Імпліцитна концепція благополуччя включає уявлення про минуле соціальне 

життя (соціальна пам'ять й індивідуальний досвід), індивідуальне переживання 

власного функціонування в соціальному середовищі в теперішньому, а також 

соціальні очікування і соціальні домагання особи щодо майбутнього, які 

відображаються в настановах, цінностях, переконаннях, уявленнях про 

соціальний престиж, соціальні ролі, перспективи розвитку як свого особистого, 

так і групового та суспільного. Такі уявлення про минуле і бажане майбутнє, як 

правило, неясно сформульовані, однак впливають на думки і дії протягом життя. 

Типовими уявленнями про минуле і теперішнє соціуму, які сприяють досягненню 

ССБ, є такі: світ – умовно безпечне місце; у нас є певний контроль над тим, що 

відбувається; дії інших людей до певної міри передбачувані; погані речі з нами 

ніколи не стануться [Dalgleish et al., 2001]. Переживанню ССБ сприяють 

оптимістичні уявлення про власне майбутнє і майбутнє спільноти, членом якої є 

особа. 

Оскільки ключовою особливістю імпліцитної концепції благополуччя є 

суб’єктивність, яка проявляється в індивідуації механізмів соціального пізнання, 

вибірковому ставленні до соціальних стимулів та різному рівні усвідомленості 

параметрів власної соціальної ідентичності, задача психолога полягає не в 

«нормуванні» соціальних уявлень, а в підвищенні рівня їх рефлексивності та 

відновленні (в разі потреби) балансу між окремими компонентами імпліцитної 

концепції благополуччя. 
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Головними когнітивними механізмами набуття ССБ є соціальна рефлексія та 

соціальне самовизначення. Соціальна рефлексія – це здатність індивіда бути 

об’єктом пізнання для самого себе й усвідомлювати й пізнавати власну 

об’єктність для інших учасників взаємодії. Вона має індивідуальні особливості, 

які впливають на переживання ССБ. Так, «широта» відображається на діапазоні 

включення в процес розмірковування соціальних об’єктів. Надто широке коло 

призводить до зниження ССБ, оскільки включаються об’єкти, над якими у 

індивіда нема контролю. Схильність до аналізу соціальної поведінки (власної та 

партнерів по взаємодії), що приводить до усвідомлення своїх властивостей, 

успіхів, невдач та їх причин, є базовою властивістю особистості 

(рефлексивністю). «Глибина» рефлексії також має певний оптимум: дія без 

рефлексії породжує недоладність соціальної поведінки, рефлексія без дії провокує 

зацикленість на собі, тривогу та зниження самооцінки. Як правило, рефлексія 

актуалізується у випадку незадовільного результату соціальної взаємодії. Тому 

підвищення рівня рефлексивності в психологічному супроводі з метою 

оптимізації переживання ССБ має певну оптимальну міру та залежить від 

конкретних соціальних умов, в яких знаходиться особа. 

Результатом соціальної рефлексії є соціальна ідентифікація, яка полягає в 

усвідомленні власної належності до соціальних спільнот різного рівня та 

особливостей функціонування в них. Вона забезпечує рівень соціальної інтеграції, 

як правило, підвищуючи почуття власної гідності і збільшуючи задоволення від 

групового членства. Проблема соціальної ідентичності здебільшого розглядається 

в психології масових процесів з точки зору суспільної, а не індивідуальної, 

значущості. 

Соціальне самовизначення особистості (усвідомлення, знаходження або 

створення особистісних смислів) є визначенням сенсу того, чим керується особа в 

своєму соціальному функціонуванні, що забезпечує її психологічну готовність 

діяти певним чином в соціальній взаємодії. Критерії соціального самовизначення 

особистості залежать від рівня її розвитку і характеру соціальної ситуації, в якій 

вона знаходиться. В кризових соціальних умовах залежно від рівня розвитку 
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особистості акцент робиться або на персональному благополуччі, власному 

соціальному комфорті (гедоністичний аспект, незалежний/ незалежний тип ССБ), 

або на благополуччі інших (залежний/ дбайливий тип ССБ). Характеристикою 

соціально зрілої особистості є рівновага й усвідомленість індивідуальних і 

соціальних цілей (евдемонічний аспект благополуччя, зарадний тип ССБ). 

Особистість при низькому рівні соціальної компетентності може ситуативно 

змінювати критерії соціального самовизначення щодо соціальної поведінки, що 

призводить до ситуації неблагополуччя (безпорадний тип ССБ). 

Досягнення ССБ проявляється у динаміці актуалізації суб’єктності, тому 

другим завданням психологічного супроводу є сприяння формуванню соціально 

зрілої особистості. Соціально зріла особистість – свідомий і активний, 

самостійний і соціально відповідальний, здатний до довільної регуляції та 

рефлексії суб’єкт, що має значущі життєві принципи і смисли, цінності і цілі 

життєдіяльності, здатний у відповідності до них пізнавати й зберігати як самого 

себе, так і навколишній світ, а також розвивати та перетворювати себе, інших 

людей і світ в цілому [Журавлев, Купрейченко, 2012]. 

Як вже зазначалося (рис. 2.3), ССБ забезпечується суб’єктивною рівновагою 

між параметрами самовизначення. Найважливішим з них для збереження відчуття 

соціального благополуччя, на нашу думку, є оптимальний баланс між між 

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

хочу») та алоцентричною (благополуччя інших: «я всім винен, я повинен робити 

те, що хочуть інші») орієнтаціями. 

Очевидно, що для досягнення суб'єктивного благополуччя необхідно 

узгодити як власні інтереси (потреби, цілі), так і вимоги соціального оточення. Як 

вже зазначалося, досягнення індивідуального благополуччя неминуче вступає в 

суперечність з благополуччям інших, оскільки багато в чому забезпечується за їх 

рахунок. Відповідно, на сьогоднішній день склалося дві точки зору щодо того, яка 

орієнтація в більшій мірі сприяє досягненню суб’єктивного соціального 

благополуччя особою, що відображають індивідуалістичну або колективістичну 

орієнтації культури. Так, на думку багатьох російських дослідників (Б. С. Братусь, 
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В. А. Петровський) алоцентрича спрямованість – ознака розвитку моральної 

свідомості соціально зрілої особистості. Відповідно орієнтація на особисту вигоду 

і комфорт – характеристика особи з низьким рівнем моральної свідомості. Тоді як 

сучасні дослідники, що відчувають вплив західних індивідуалістичних цінностей, 

використовують такі поняття як «альтер-альтруїзм», «здоровий егоїзм». 

Очевидно, що людина для досягнення благополуччя / щастя використовує 

егоїстичну мотивацію. Зокрема в гедоністичному підході підкреслюється, що і 

гедонізм, і егоїзм акцентують зосередженість індивіда на власних інтересах, 

відмінність гедонізму полягає в додаванні емоційного компоненту – пошуку 

задоволення [Veenhoven, 2003]. Позаяк в більшості суспільств егоїзм 

засуджується, його не варто визнавати публічно. К. Муздибаєв відзначає не тільки 

мотиваційну, але й захисну функцію егоїзму, оскільки останній не тільки 

спонукає особу до діяльності, але й підвищує опірність фрустрації в процесі 

досягнення мети [Муздыбаев, 2000]. 

Двополюсна система «егоїзм – альтруїзм» не відображає всієї складності 

відносин людини з оточуючим світом. Так, О. М. Поддьяков розрізняє такі 

орієнтації взаємодії з іншими людьми: егоїзм як «людяність по відношенню до 

себе за рахунок нелюдяності по відношенню до іншого»; альтруїзм як «людяність 

по відношенню до іншого за рахунок нелюдяності по відношенню до себе»; 

альтер-альтруїзм як «людяність по відношенню до одних за рахунок нелюдяності 

по відношенню до інших» [Поддьяков, 2007, с. 100]. 

Алоцентризм є відносно новим терміном, що не знайшов широкого 

використання у вітчизняній психологічній науці. На думку Х. Тріандіса, доцільно 

розмежувати індивідуалізм – колективізм як поняття, що відносяться до атрибутів 

культури (крос-культурний вимір), а ідіоцентризм – алоцентризм застосовувати 

для опису індивідуальних властивостей (психологічний вимір) [Triandis, 1989]. 

Алоцентризм як індивідуальний аналог колективізму характеризується сильним 

впливом соціального оточення у пізнанні, цінностях, віруваннях і в цілому в 

системі відносин. «Алоцентрики» схильні визначати успіх в категоріях спільних 

досягнень і спільних інтересів, а також активно шукають однодумців. Тоді як 
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«ідіоцентрики» впевнені в собі, мало цікавляться думкою щодо себе з боку 

оточення і приписують успіх виключно власним зусиллям. 

Баланс між цими двома полюсами є категорією ідеальною, оскільки 

визначити чіткі критерії оптимальної реалізації аутентичної суб’єктності в 

певному соціальному контексті дуже важко. Чимало теорій (А. Бандура, 

А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, К. Хорні та ін.) підкреслюють значущість 

індивідуального (егоцентричного, ідіоцентричного) полюсу як форми 

суб’єктивізації власного Я та відповідно набуття щастя (задоволення). 

Сенс балансу між індивідуалістичною та колективістською орієнтацією 

залежить від цінностей, що притаманні певній культурі. Зокрема в Японії рівень 

орієнтації на індивідуалістичні цінності негативно пов'язаний з переживанням 

суб'єктивного благополуччя [Ogihara, Uchida, 2014]. Відповідно мета і програми 

психологічного супроводу щодо оптимізації переживання соціального 

благополуччя в різних країнах буде відрізнятися. 

Починаючи з теорії самоактуалізації А. Маслоу, питання балансу між 

нормативними вимогами соціуму і реалізацією особистісних цілей і потреб 

розглядається в рівневій площині. Зауважується, що зміщення балансу між 

алоцентричними та ідіоцентричними цінностями особи залежить від рівня 

задоволеності базових потреб. Цю ідею на новому рівні розвиває Л. З. Левіт, який 

в особистісно орієнтованій концепції щастя виділяє рівні егоїзму. Біологічний 

егоїзм (задоволення вітальних потреб) відповідає за виживання індивіда. Базовий 

егоїзм відповідає за самоствердження людини, її бажання задоволення власних 

інтересів і потреб без урахування думок та потреб оточуючих. Здоровий егоїзм 

«дозволяє успішно адаптуватися до життя в суспільстві, створюючи можливості 

для соціальної реалізації індивіда, досягнення ним своїх цілей з урахуванням 

інтересів інших людей, вміння поєднувати свої потреби з інтересами групи» 

[Левит, 2013, с. 17]. Даний дослідник акцентує увагу на тому, що найвищий 

(зрілий) егоїзм відображає можливість особи присвятити своє життя унікальній 

самореалізації і організувати свої соціальне оточення таким чином, щоб 

забезпечити умови для розкриття особистісної унікальності [Левит, 2016]. Таким 
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чином, знімається протиставлення альтруїзму та егоїзму, коли останній 

розглядається як задоволення власних потреб, що супроводжується завдаванням 

шкоди іншим людям. 

Отже, завданням психолога, по-перше, є допомога клієнту у збалансуванні 

ідіоцентричної та алоцентричної орієнтацій, оскільки дане явище є умовою 

поєднання суб’єктивних відчуттів комфорту в ході самореалізації з нормативними 

вимогами соціальної системи; по-друге, допомога у з’ясуванні особою уявлення 

про її ідеальний соціально-психологічний простір, який сприятиме становленню її 

аутентичної суб’єктності. 

Важливим елементом соціальних когніцій є рівень довіри (як до суспільних 

інститутів, так і до окремих людей). Довіра визначається як очікування стосовно 

поведінки чи групи людей в майбутньому в умовах невизначеності та ризику 

[Миронова, 2014]; очікування членів суспільства, що інші його учасники будуть 

поводити себе відносно передбачувано і чесно, дотримуючись певних загальних 

правил [Fukuyama, 1995]; впевненість в тому, що навколишній світ та його 

мешканці не мають наміру завдати шкоди [Govier, 1992]. Тому довіра задовольняє 

базову потребу особи в безпеці, забезпечуючи переживання ССБ. 

В будь-якому суспільстві існує певний «запас» соціального капіталу, що 

зумовлений радіусом довіри (колом людей або соціальних груп, що входять до 

системи довірчих стосунків). Довіра постає оцінкою інтегрованості членів групи. 

Невисокий рівень довіри в суспільстві свідчить про наявність бар’єрів, що 

заважають ефективній взаємодії членів групи. Соціальна розузгодженість 

сприймається суб’єктом і відбивається на оцінці ССБ. Крайні позиції (абсолютна 

довіра – абсолютна недовіра) є соціально дезадаптивними. Особі потрібно 

віднайти особистий баланс як щодо об’єктів довіри, так і щодо рівнів останньої у 

різноманітних соціальних ситуаціях.  

Для України досить традиційним залишається низький рівень абстрактної 

довіри (довіри до суспільних інститутів) та високий рівень персоніфікованої 

довіри (довіри до індивідів, які є членами референтних груп). Так, за нашими 

даними [Данильченко, 2015], найнижчий рівень довіри був виражений до владних 
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інститутів: парламенту і політичних партій – 2,02 бали (за 7-бальною шкалою), 

уряду – 2,18, судів – 2,31, поліції – 2,63 та громадських організацій – 2,70. 

Найвищий рівень довіри проявляється до найближчого оточення – батьків (6,24), 

чоловіка/дружини (5,82), друзів (5,38) та колег (4,46). Отримані дані 

узгоджуються з результатами російських дослідників: персоніфікована довіра в 

більшій мірі позитивно впливає на суб'єктивне благополуччя, а високий рівень 

абстрактної довіри є умовою переживання неблагополуччя [Миронова, 2014]. 

На нашу думку, завдання психолога – допомогти особі окреслити 

(усвідомити) «коло довіри», виходячи з її індивідуального досвіду. Його 

розширення чи звуження як мета психологічної роботи може виступати виключно 

за запитом реципієнта у випадку, коли наявний рівень довіри знижує його рівень 

ССБ. 

Ще одним, важливим для переживання ССБ, параметром самовизначення є 

вимір автономія – зв’язність. Головним аспектом дискусії є оцінка соціальної 

зв’язності як чинника переживання благополуччя – позитивного в гедоністичному 

напрямку і негативного в евдемонічному. Однак оцінка такої зв’язності є не 

абсолютним виміром (теоретичним конструктом), а потенційним благом для 

конкретної особистості. Воно може стати актуальним для людини, якщо має 

суб’єктивну значущість (потребу). Достатній рівень соціальної зв’язності як блага 

визначається самою особистістю, виходячи з виробленого в процесі життя 

уявлення про «стандарт» такої зв’язності. Комфортний її рівень змінюється 

протягом життя як за екстенсивністю (кількістю зв’язків), так і за глибиною. 

Соціальна зв’язність не може «заважати» або «допомагати» надбати 

благополуччя, а є динамічним аспектом, що змінюється як протягом життя особи 

в цілому, так і під впливом конкретних життєвих подій. 

Вище (в п. 1.3) розглядалися підходи до розуміння феномену автономії та 

його впливу на переживання благополуччя. Однак варто ще раз підкреслити, що, 

на нашу думку, більш точною дихотомією автономії є не соціальна зв’язність, а 

соціальна залежність, оскільки в кантівському розумінні автономія трактується як 

само-законо-покладання: можливість суб’єкта брати на себе відповідальність за 
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рішення та орієнтуватися на власний закон, тобто як самодетермінація. Саме тому 

в теорії самодетермінації Е. Десі та Р. Раяна автономія розглядається як реалізація 

свободи вибору людиною такого способу поведінки, коли вона приймає рішення 

незалежно від зовнішнього оточення та внутрішньо особистісних процесів [Deci, 

Ryan, 2000]. Особу тоді можна вважати автономною, коли вона діє як суб’єкт. 

Важливість балансу для переживання благополуччя тут є очевидною: для 

задоволення потреб і досягнення власних цілей людина в ході формування 

самосуб’єктності спирається на власні правила, однак важливо, щоб вони не 

знаходилися в суперечності з загальнолюдськими принципами, пропонованими 

особистості в ході соціалізації. Таким чином, автономія дозволяє усвідомлено 

обирати такі способи дії, які дозволили б врахувати як особисті прагнення, так і 

дії інших людей, а також соціальну ситуацію в цілому. В такому контексті 

самодетермінація забезпечує саморегуляцію – можливість людини визначати 

характер соціальної взаємодії, до певної міри контролювати її та нести 

відповідальність за наслідки. Завданням психолога, як і в попередньому випадку, 

постає підвищення рефлексивності як усвідомлення можливостей та регулятора 

соціальної поведінки. 

Перш ніж розглядати питання балансу позитивних і негативних переживань, 

пов’язаних із соціальним буттям, третє завдання психологічного супроводу з 

оптимізації переживання ССБ, необхідно визначитися з основними поняттями. В 

останні десятиліття дискусії висвітлили неоднозначність застосування терміну 

«позитивний» по відношенню до психологічних явищ. Так, О. М. Улановський 

трактує позитивність як «здатність помічати, проживати, цінувати і користуватися 

тим, що є гарного в нашому житті» [Улановский, 2012, с. 72]. Л. П. Гурьєва 

наводить кілька значень даного терміну, що використовуються у психології: 

1) позитивне як те, що протиставляється негативному (депресія, страх, тривога та 

інші негативні емоції); 2) позитивне, що має кількісні та якісні параметри; 

3) позитивне, що може включати негативне залежно від умов (наприклад, 

оптимізм може призвести до легковажності); 4) позитивне, як і негативне, може 

мати кілька рівнів розвитку (цікавість – радість – ейфорія); 5) позитивне як 
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мінливе або стійке (короткочасне задоволення, наприклад від смачної їжі, або 

стан «потоку»); 6) позитивне як прямий або побічний наслідок діяльності; 

7) позитивне як позитивний сенс життя (вища мета) [Гурьева, 2013]. 

Ми розглядаємо позитивність в даному контексті суголосно з поглядами 

Е. Динера як перевагу позитивного афекту. На відміну від поняття соціального 

самопочуття феномен благополуччя звернений саме до позитивних переживань як 

результату сприймання об’єктивної соціальної ситуації. Важливою є не просто 

оцінка соціальної ситуації як такої, де відсутні негативних подій, а наявність 

позитивних переживань, пов’язаних з людьми та групами. 

Соціально-психологічний простір, що забезпечує ССБ, відрізняється. Окремі 

стосунки мають більшу суб’єктивну цінність і більший вплив на переживання 

соціального благополуччя, ніж інші. Можемо говорити про переживання 

соціального благополуччя в конкретній групі конкретного індивіда, для якого 

відчуття комфорту в окремих групах в певний момент часу складним чином 

інтегруються в єдине цілісне переживання. 

ССБ є динамічним утворенням, системою взаємовпливу між обставинами, 

діями та психологічними ресурсами особи. Життєві обставини зумовлюють 

соціально-психологічний стан як суб’єкта, так і соціального середовища, в яке він 

включений (окремі особи, групи, спільноти, суспільні інститути). Характер 

взаємодії між елементами цього соціального середовища впливає, підвищуючи чи 

знижуючи, на ССБ особи. Дії суб’єкту спрямовані на досягнення / відновлення 

благополуччя через власну активність у виборі й побудові сприятливих 

соціальних відносин. Соціальний вплив суб’єкт опосередковує індивідуальними 

особливостями соціального сприймання та мислення. З одного боку, особа має 

індивідуальні параметри (особистісну точку відліку) ССБ, з другого, в неї наявні 

ресурси: фізичні – час, психологічні – особистісний потенціал і життєвий досвід, 

соціальні – соціальні навички для його досягнення. Ресурси як різнорідні 

характеристики особи можуть накопичуватися. Співвідношення між життєвими 

обставинами, потребами і ресурсами постійно коливається, змінюючи стан 

рівноваги. 
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Такі чинники як суб’єктивне сприймання соціальних зв’язків, прив’язаність, 

регулювання емоцій, дають можливість вплинути на цей процес. Проблема 

підвищення ССБ передбачає кілька варіантів вирішення. По-перше, це вплив на 

природні соціальні мережі. Їх вплив виявляється набагато сильніший та 

триваліший, ніж в штучних групах підтримки [Gottlieb, 2000]. Передбачається 

необхідність таких форм: зростання доступності соціальної підтримки в межах 

існуючої соціальної мережі шляхом покращання окремих соціальних навичок, 

побудови більш якісних зв’язків з іншими учасниками мережі; підвищення 

соціальної інтеграції, через створення і зміцнення периферійних зв’язків між 

особою та її спільнотою; зменшення негативних впливів [Cohen, 2004]. Потрібно 

враховувати особливості тих, кому необхідна соціальна підтримка. Існує велике 

різномаїття соціальних навичок та соціальних характеристик членів соціальної 

мережі, а також специфіки стосунків в середині останньої. Необхідно з’ясувати 

особливості тих, хто отримує найменшу користь із соціальної інтеграції. 

Ймовірно, що тільки найбільш в соціальному аспекті ізольовані люди будуть мати 

значну користь від інституціоналізованих втручань в їхню соціальну мережу як 

джерела нових контактів. Очевидно, що ті, хто відчуває найбільшу емоційну 

ізоляцію або переживає конфлікт, менше всього здатні використовувати нові 

запропоновані зв’язки, щоб зміцнити соціальну мережу. 

Умовою надання соціальної підтримки виступає капіталізація – 

переказування позитивних подій іншим, щоб отримати додаткові переваги для 

позначення та підсилення. Таке саморозкриття має два наслідки. З одного боку, 

тільки повідомлюячи іншим про свої потреби та проблеми, можна отримати 

зворотну реакцію. З другого, колективне післяпереживання події підвищує ССБ, 

оскільки дозволяє укріпити стосунки, підвищуючи самооцінку та сприяючи 

позитивній соціальній взаємодії. 

Незважаючи на те, що ключовим моментом переживання ССБ є задоволення 

соціальних потреб і переживання позитивного афекту, однак існують істотні 

індивідуальні варіації як в цінностях, так і в потребі у соціальній зв’язності, а 

також уявленнях про власне процвітання, що зумовлюють відмінності у 
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психологічній роботі з різними типами переживання ССБ. Оскільки представники 

зарадної групи оцінюють своє соціальне функціонування як оптимальне, 

соціально активні, задоволені системою стосунків та соціальних відносин, 

здається, що вони не потребують психологічного втручання. Однак їм 

притаманний надмірний авторитаризм та нереалістичний оптимізм, що може 

знижувати ССБ тих людей, що є їх колом постійного спілкування. Саме тому, на 

нашу думку, акцент в психологічній роботі з цією категорією потрібно зробити 

на: підвищення мотивації розуміння інших людей, зниження соціального 

контролю, надання інформації із стратегій позитивної соціальної взаємодії, 

розширення поведінкових навичок (емпатичної поведінки, прощення). 

Представники дбайливого типу конформні, задоволені системою соціальних 

стосунків, схильні до особистісних змін, однак страждають на соціальну 

залежність, надмірну жертовність і надання допомоги навіть в тих випадках, коли 

оточуючі її не потребують. На нашу думку, необхідна робота з песимістичним 

атрибутивним стилем та фокусом на негативному минулому. Важливою є робота 

з невротизованою потребою соціального схвалення та соціального прийняття; 

розвиток навичок особистісного впливу, підвищення рівня особистісної автономії. 

Незалежний тип має акцентовану особистісну автономії. Може як мати, так і 

не мати готовність до особистісних змін (вважати їх нав’язаними). 

Рекомендується робота на підвищення самооцінки, відчуття соціальної зв’язності 

та соціальної активності; розвиток навичок вступу в контакт та його підтримки, 

навичок надання та прийняття соціальної підтримки (особливо емоційної), 

мотивація соціальної новизни. Важливою є робота з когнітивним компонентом 

ССБ, зокрема з негативними настановами як щодо інших, так і щодо себе. 

Головна проблема безпорадного типу – знижений рівень міжособистісної 

довіри, що провокує негативний афект, пов'язаний з іншими людьми. На відміну 

від інших, така категорія потребує особливих форм психокорекційної роботи. При 

виявленні рекомендується індивідуальна психологічна допомога або, за потреби, 

позитивна психотерапія. 
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Феномен ССБ є дуже складним, що містить системи не одного порядку, а 

тому не може бути зведений до певних кількісних показників з чіткою 

психологічною інтерпретацією. На нього істотний вплив здійснюють соціально-

культурні чинники, а тому модель оптимізації ССБ сформована в умовах 

української культури (тим більше кризових соціальних умовах війни) може бути 

невідповідною для більш благополучних спільнот з іншим рівнем індивідуалізму 

та автономії. 

 

5.2. Позитивна міжособова взаємодія і позитивне мислення як засоби набуття 

суб'єктивного соціального благополуччя 

 В суб'єктивному соціальному благополуччі, як і в загальному суб'єктивному 

благополуччі, виділяють три компоненти, традиційні для багатьох психологічних 

феноменів: афективний, когнітивний, конативний. Таким чином, шукаючи засоби 

підвищення благополуччя, потрібно враховувати необхідність зміни / корекції 

кожного з них, а також зміни структури самого благополуччя. 

Корекція когнітивного компоненту передбачає перехід від реактивних до 

превентивних стратегій. Відповідно метою стає формування навичок позитивного 

мислення та позбавлення від патогенного і парадоксального мислення (або 

мислення проти фактів). В психологічній літературі представлений численний 

доробок, присвячений різноманітним засобам формування більш ефективних 

прийомів мислення: від науково-популярних на кшталт П. Нормана «Сила 

позитивного мислення» (2004) до науково обґрунтованих теорій А. Елліса в 

«Гуманістичній психотерапії» (2002), М. Селігмана «Як навчитися оптимізму». 

Когнітивний аспект ССБ представлений процесом соціальної рефлексії, 

уявленнями про власні потреби, змістом соціальних уявлень про людей в цілому 

та його окремих представників зокрема, що зумовлюють, як і настанови на 

негативне чи позитивне минуле, так і рівень соціальної довіри. 

Позитивне мислення – тенденція особи підтримувати позитивний афект, що 

проявляється у прагненні розглядати ситуацію максимально позитивним чином, 

який приводить до оптимістичної оцінки власних можливостей. Головна мета 
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позитивного мислення – зберігати самооцінку. В основі позитивного мислення 

лежать такі позитивні когнітивні упередження як нереалістичний оптимізм, 

ілюзій контролю та евристика валентності емоційного досвіду. Нереалістичний 

оптимізм (оптимістичне упередження) – тенденція переоцінювати вірогідність 

позитивних подій і недооцінювати вірогідність негативних – дозволяє вбачати 

власне майбутнє більш оптимістично, ніж майбутнє інших людей. Ілюзія 

контролю – відчуття контролю в ситуаціях, які в реальності визначаються 

випадком – сприяє збереженню позитивної самооцінки завдяки переоцінці ролі 

своїх зусиль в досягненні успіху. Евристика валентності емоційного досвіду – 

базові упередження (розвинута мережа позитивних асоціацій) щодо позитивного 

матеріалу – забезпечує індивідуальний акцент на переживанні позитивних або 

негативних емоцій. ССБ підкріплюється соціальною бажаністю позитивних 

емоцій, сприяючи відбору інформації на рівні перцептивної обробки даних. 

Засновником доктрини позитивного мислення вважають М. Селігмана, який 

визначав останнє як віру в майбутнє або його очікування на підставі минулого 

успішного досвіду [Селигман, 2010]. Дане визначення довгий час було панівним, 

однак Г. Еттінген виділяє два види позитивного мислення: позитивні очікування 

на ґрунті минулого досвіду й вільний плин думок та образів, укорінених у люд-

ських бажаннях і мріях [Еттінген, 2015, с. 19]. У російській психології склалася 

традиція розглядати оптимізм та позитивне мислення як синоніми [Джидарьян, 

2013; Муздыбаев, 2000; Рудина, 2012; Эксакусто, 2012]. Однак, на нашу думку, 

оптимізм в більшій мірі описує очікування індивіда від майбутнього, тоді як 

позитивне мислення більше стосується ракурсу пізнання світу в цілому. Людина, 

якій притаманне позитивне мислення, є суб’єктом, вона свідомо контролює свої 

думки і запобігає виникненню негативних емоцій. В російській психології більш 

вживаним є термін «саногенне мислення», введене Ю. М. Орловим, що позначає 

перевагу здорового глузду над емоціями, вміння керувати думками [Орлов, 2000]. 

У вітчизняній психології категорія «позитивне мислення» не набула поширення 

як предмет наукового вивчення [Романовський, Михайличенко, 2003], однак має 

практичне використання в педагогічній психології [Калошин, 2008]. 
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На думку Л. С. Колмогорової та М. В. Личевої, основною ознакою 

позитивного мислення є позитивні настанови в аналізі життєвої ситуації, 

плануванні наступних дій та осмисленні свого життя, коли розумова робота 

щодло інтерпретації певної події веде до позитивної емоції [Колмогорова, 

Лычева, 2006]. Схоже визначення позитивного мислення дає Л. В. Бордюк: це – 

«ставлення, яке стимулює і породжує думки, слова та образи, пов’язані із успіхом, 

досягненням, покращанням тощо» [Бордюк, 2009]. Особливо підкреслюють 

позитивність такого мислення О. В. Ромах і М. В. Лапухіна, які трактують його як 

«особливий стиль мислення, що характеризується життєрадісним світовідчуттям, 

здатністю сприймати, акумулювати та поширювати тільки позитивні думки й 

емоції» [Ромах, Лапухина, 2004]. 

Ми визначаємо позитивне мислення як структурні когнітивні особистісні 

диспозиції, що зумовлюють вибірковість запам’ятовування подій (позитивна 

пам'ять), позитивний чи негативний стиль пояснення різних подій в 

теперішньому, позитивні або негативні очікування від певних ситуацій в 

майбутньому, позитивні фантазії. 

Позитивне мислення використовує механізм самоздійснюваного пророцтва: 

людина, що впевнена в собі, краще виконує поставлені задачі. Особи з 

позитивним стилем мислення зосереджуються на доступних можливостях, 

перспективах і досягненнях. Позитивне мислення має такі атрибути: стабільність, 

глобальність, інтернальність – екстернальність [Киреева, Грибанова, 2014].  

Дослідники виділяють два типи позитивного мислення: переконання в 

досягненні цілі (теорія очікуваної цінності) та переконання в легкому досягненні 

цілі. Перший тип сприяє досягненню благополуччя, а другий – його знижує, 

оскільки демотивує особу. Негативні думки в другому випадку спонукають 

людину до додаткових зусиль для досягнення мети. Г. Еттінген запропонувала 

такий метод підсилення суб'єктивного благополуччя як «мисленнєве 

контрастування»: спочатку потрібно уявити досягнення цілі, а потім поміркувати 

про перепони на цьому шляху [Еттінген, 2015]. 
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Серед інших засобів підвищення позитивного мислення виділяють: 

а) афірмації – короткі позитивні твердження, що утворюють програму для 

підсвідомості і спрямовані на створення відповідної життєвої ситуації; 

б) позитивний настрій – звичка зосереджуватися на важливих справах і 

ігнорувати несприятливі обставини; в) візуалізацію – здатність відтворювати 

видимі та невидимі образи візуального характеру в своїй свідомості [Кехо, 2012]. 

Схожу типологію складових позитивного мислення пропонує К. С. Шааб: по-

перше, позитивні переконання – уявлення про бажане в майбутньому, по-друге, 

позитивний настрій – вміння правильно себе налаштувати таким чином, щоб 

провідними емоціями були радість та інтерес, по-третє, власне позитивне 

мислення як процес узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу і 

синтезу [Шааб, 2011]. 

Позитивне мислення позитивно корелює з: покращанням здоров’я, 

зниженням рівня смертності серед хворих на низку захворювань (раку, СНІДу), 

вищою мотивацією досягнень, вищою продуктивністю праці [Бонивелл, 2009]. 

Також для осіб з вищим рівнем позитивного мислення характерна менша 

вираженість депресії після стресів, краща адаптація до нових, зокрема і 

несприятливих, соціальних умов, краща реалізація в партнерських стосунках 

[Хэлворсон, 2013]. 

Акцентуючи балансну природу ССБ, підкреслимо, що нереалістичний 

оптимізм може мати і негативні наслідки [Ehrenreich, 2010]. Фокусуючись на 

позитивних аспектах соціальної реальності, людина може до певної міри 

ігнорувати негативні сигнали, які попереджують про небезпеку, і втратити час для 

нівелювання її наслідків (наприклад, щодо здоров’я або кар’єри). Крім того, 

особи, які використовують позитивне мислення, мають ілюзії контролю 

навколишнього середовища, а тому приймають більш ризикові рішення з 

відповідними негативними наслідками. 

Позитивне мислення до певної міри знижує поведінкову активність, 

особливо у осіб, яким притаманна вивчена безпорадність. Людина залишається в 

зоні комфорту і не мобілізує власні ресурси. Також воно може призводити до 
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ігнорування власних почуттів, актуалізуючи захисні механізми. Заборона 

негативних емоцій викликає зниження самооцінки, оскільки людина звинувачує 

себе в недостатньому оптимізмі, стикаючись з обставинами, на які не може 

вплинути. 

Негативне мислення дозволяє підготуватися, а інколи й уникнути, 

негативних наслідків, зокрема і в стосунках. Оскільки тривога провокує дії, 

спрямовані на зниження ризиків. Особа продумує рішення проблеми, коли її ще 

не існує. Наприклад, людина може уявити, що вона розійшлася зі своїм 

партнером, і аналізує причини того, чому так може статися. 

Таким чином, завдання психолога навчити клієнта балансу негативного 

(катастрофічного) і позитивного мислення, що дасть змогу людині бути 

наближеній до реальності в максимальному ступені – бути реалістом. 

Афективний компонент утворений переважним емоційним тоном, що 

супроводжує соціальну взаємодію, задоволеність стосунками та соціальним 

статусом. Є два напрямки підвищення цього компоненту. Перший спрямований 

на підвищення позитивного афекту (через різноманітні техніки насолоди та 

смакування); другий пов'язаний з розвитком емоційної регуляції, і як правило, не 

згадується в контексті саме позитивної психології. Відзначимо, що наше 

дослідження показало негативний вплив на переживання ССБ емоційного 

самоконтролю. Більший рівень соціального благополуччя відчували люди 

спонтанні, щирі, часто імпульсивні. Відзначимо, що в останній час питання 

необхідності контролю та обмеження емоції активно обговорюється [Бабанова, 

2014; Самоукина, 2001; Селигман, 2010; Cacioppo, Gardner, 1999; Fredrickson, 

2009; Harker, Keltner, 2001; Isen, 2000]. Переглядаються традиційні погляди щодо 

причино-наслідкових зв’язків позитивних емоцій та щастя. 

Вивчаючи закономірності переживання ССБ, маємо спиратися на виявлені 

афективні механізми загального суб'єктивного благополуччя (капіталізація, 

позитивні когнітивні упередження, гедоністичний парадокс тощо), враховуючи, 

що їх предметом є емоції, пов’язані з іншими людьми. 
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Конативний компонент благополуччя представлений досить обмежено. 

Здебільшого досліджуються чинники (зовнішні – об’єктивні та внутрішні – 

психологічні, суб’єктивні), які на думку дослідника призводять до переживання 

щастя або процвітання. Відповідно, видаються рекомендації з приводу дій, які має 

здійснити особа, щоб підвищити рівень своїх позитивних переживань. 

Однак коли предметом вивчення постає соціальне благополуччя, очевидно, 

що дане явище формується, розвивається і актуалізується виключно в процесі 

соціальної взаємодії. В цьому ракурсі важливими є ті соціальні навички, що 

забезпечують позитивну взаємодію. 

Важливим є визначення позитивної взаємодії як психологічного феномену. 

Треба зазначити, що більша частина наукового доробку присвячена негативній 

взаємодії (конфлікти, агресія, маніпуляції) та її наслідкам (у вигляді стресу, 

неврозу, депресії тощо). Досить поширеним в психологічній практиці є 

використання поняття успішної взаємодії, критерієм якої є досягнення мети її 

учасниками. Поняття «позитивної взаємодії» використовується для позначення 

стану учасника взаємодії, який оцінює власні емоції, викликані соціальним 

контактом. Наукова конотація, як правило, відсутня. 

На нашу думку, необхідно визначити той вимір соціальної взаємодії, який 

оцінюється як «позитивний». Адже можуть матися на увазі не тільки емоції 

(стан), а й наміри (мотивація, прагнення), які можуть бути реалізовані або ні, а 

також кінцевий результат (задоволення потреб, досягнення мети). Крім того, в 

інтеракцію може вступати різна кількість учасників, необхідно враховувати, що 

позитивність може бути симетричною чи асиметричною по відношенню до них. 

Науковці не можуть чітко сформулювати, що таке позитивна взаємодія. Її ознаки 

очевидні для пересічної особи, однак дане явище мало піддається науковій 

верифікації через суб’єктивність, багатовимірність та складність феномену. Тому 

пропонуємо наступне визначення: позитивна взаємодія – така взаємодія, що 

сприяє підвищенню суб'єктивного соціального благополуччя всіх її учасників. 

Одними з перших дали визначення позитивної взаємодії Дж. Тібо та Г. Келлі: 

це – взаємозалежні результати, при яких відносини оцінюються як вигідні для 
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обох сторін в довгостроковій перспективі [Kelley, Thibaut, 1978]. Схоже 

визначення дає О. А. Ліщинська конструктивній взаємодії, яка є «не тільки 

взаємовигідною (тактично), а ще й взаєморозвиваючою (стратегічно)» 

[Ліщинська, 2015, с. 65]. 

В науковій літературі представлені різноманітні форми позитивної взаємодії 

та її правила. Так, в праці італійських економістів Л. Бечетті, А. Пеллоні та 

Ф. Розетті пропонується розділяти поняття «матеріальні товари» (рівень 

виробництва, що відображений у ВВП) та «соціальні товари» – певний вид 

суспільних благ, отримати які можна виключно у взаємодії з іншими людьми. До 

останніх вони відносять: товариські взаємини, емоційну підтримку, соціальне 

схвалення, солідарність, відчуття належності, історію індивідуального досвіду, 

бажання бути коханим та визнаним іншими людьми. Особливістю соціальних 

товарів є те, що, по-перше, вони не викликають конкуренції, а навпаки, їх 

«розділення» з іншими підвищує їх цінність. По-друге, вони набувають цінності 

лише через автентичність, вони не можуть бути результатом певної 

інструментальної діяльності, яка заздалегідь зумовлена (дружба, схвалення, 

співчуття не можуть бути «куплені і продані»). По-третє, соціальні товари 

відображають важливі суспільні інтереси, наприклад довіру до суспільних 

інститутів [Becchetti, Pelloni, Rossetti, 2008]. 

В соціології вивчаються реципрокні зв’язки як обмін дарами в 

горизонтальній соціальній мережі, обговорюється питання соціальної 

нормованості та форм «віддачі» дарів [Барсукова, 2004; Култыгин, 1997]. 

Виділяється така властивість соціального обміну як диффузність: «відсутність 

жорсткої детермінації як за строками, так і за формами винагороди за 

добровільно, а часто й ініціативно надані людиною послуги іншим людям» 

[Култыгин, 1997, с. 95]. Природа винагороди за добрі справи на користь інших не 

обговорюється. Взаємність очікується, однак не можна спонукати до неї. 

В психології позитивна взаємодія вивчається як окремий стиль поведінки, що 

сприяє досягненню цілей одного (альтруїзм, підтримуюча поведінка, позитивний 

вплив) або декількох (співробітництво) учасників. 
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Підтримуюча поведінка – будь-яка поведінка, за якої особистість відчуває 

свою значущість та цінність для партнера по взаємодії. Підтримуюча поведінка 

вивчається або як стиль мовленнєвої поведінки (В. М. Куніцина, Н. В. Казарінова, 

В. М. Погольша), або як стиль лідерства (К. Бланшар, П. Херші), або як форма 

надання соціальної підтримки (Д. В. Ліфінцев, А. А. Ліфінцева).  

В іншій концепції підтримуюча поведінка трактується як певні дії членів 

реальної соціальної мережі, спрямованих на надання соціальної підтримки 

[Лифинцева, 2012]. В такому ракурсі виділяють таку підтримуючу поведінку як 

кооперацію, участь, підсилення. 

Д. В. Ліфінцев та А. А. Ліфінцева вважають, що ключовою умовою 

збереження благополуччя є надання соціальної підтримки, в ході якої 

1) задовольняються соціальні потреби, 2) актуалізується відчуття соціальної 

належності, 3) розділяються проблеми, 4) зменшується відчуття невпевненості і 

тривоги, 5) отримується гарний приклад [Лифинцев, Лифинцева, 2011]. На думку 

Дж. Ріва, Е. Болт та Й. Каї, головною ознакою позитивної взаємодії є підтримка 

автономії іншої людини (сприймання поведінки як такої, що відповідає власним 

інтересам і цінностям) [Reeve, Bolt, Cai, 1999]. 

Дж. Максвелл та Дж. Дорнан розглядають таку форму позитивної взаємодії 

як позитивний вплив. Вони виділяють рівні позитивного впливу: відтворення 

(може бути як позитивним, так і негативним), мотивування (спонукання), 

настановлення (передача життєвого досвіду), примноження (формування 

настановлення в оточуючих) [Максвелл, Дорнан, 2007]. 

Найбільш досліджувана форма позитивної взаємодії – альтруїзм. 

Підкреслюється, що альтруїзм виражається в «готовності приносити жертви на 

користь ближніх та загального блага» [Мещеряков, 2003, с. 39]. Найчастіше 

егоїзм – альтруїзм розглядаються як два полюси одного континууму: якщо 

особистість здійснює дії, спрямовані на допомогу іншій людині, вона обов’язково 

завдає шкоду власним інтересам. Найбільш яскраво це принцип відображається в 

теорії Р. Докінза: головна ознака альтруїстичної поведінки полягає в тому, що 

вона підвищує благополуччя інших на шкоду власному благополуччю [Dawkins, 
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1976]. Схожої думки дотримуються Т. Рат і Д. Кліфтон в теорії «відра і ківшика»: 

«Ми завжди стоїмо перед вибором: наповнити чийсь «сосуд» або зачерпнути з 

нього?» [Клифтон, Рат, 2014, с. 3]. Існують спроби побудувати більш складну 

систему, враховуючи феномен часової перспективи. Наприклад, С. Лінденберг 

вводить поняття «інвестиційної поведінки» – певних дій, що забезпечують 

соціальні потреби не в безпосередній момент часу, а забезпечать їх в майбутньому 

(встановлення позитивних стосунків з тими людьми, які можуть стати корисними 

в майбутньому). Інвестиційна поведінка зменшується, коли є дефіцит часу або 

відсутнє соціальне схвалення. Таким чином, він враховує параметр намірів: 

людина може до певної міри ігнорувати власне благополуччя зараз, щоб 

забезпечити його (в більшому ступені) потім [Lindenberg, 1996]. 

В своїй теорії «відра і ківшика» соціологи Т. Рат і Д. Кліфтон зазначають, що 

незважаючи на те, що перед людиною стоїть вибір або «зачерпнути» з другого 

відра (і наповнити своє), або «відлити» з свого, існують форми поведінки, що 

«наповнюють відро» усіх учасників взаємодії [Клифтон, Рат, 2014]. Зауважимо, 

що не досить зрозуміло, що саме мається на увазі під терміном «відро/ сосуд» та 

його наповненням (емоції, енергія, психологічні ресурси). Однак здебільшого 

розглядається позитивна взаємодія («наповнення відра») як такі контакти людей, 

що викликають позитивні емоції. 

В останній час знаходиться все більше і більше свідчень, що допомога іншим 

здатна задовольняти соціальні потреби не тільки того, хто отримує допомогу, але 

й того, хто її надає [Рат, Хартер, 2011; Brown et al., 2003; Dunn, Aknin, Norton, 

2008]. 

В соціальній практиці альтруїзм популяризується як бажана і схвалювана 

форма поведінки: суспільство вимагає від своїх членів до певної міри жертвувати 

своїми інтересами задля досягнення загального соціального блага. Головним 

принципом є баланс своїх і суспільних інтересів. Тоді як умовою досягнення ССБ, 

на нашу думку, є реалізація таких форм соціальної взаємодії, що дозволять 

задовольнити як власні соціальні потреби, так і соціальні потреби інших людей. 

Отже необхідним є виявлення тих форм поведінки, що будуть підвищувати 
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благополуччя як конкретного учасника соціальної взаємодії, так і людей, з якими 

він вступає в контакт. Так, С. Любомирскі виділяє такі форми позитивної 

взаємодії: вираження доброти по відношенню до інших (просоціальна діяльність, 

альтруїзм, витрати грошей на інших, волонтерська діяльність); плекання взаємин 

(активно-конструктивна відповідь); вираження вдячності; вміння прощати 

[Любомирски, 2014]. 

Очевидно, що підтримувати стабільний позитивний баланс соціальної 

взаємодії неможливо, оскільки ймовірні як помилкові дії, так і невірна 

інтерпретація вчинків партнера. В такому контексті важливими соціальними 

навичками постає прощення і забування обрáз. Прощення розглядається як 

відмова від негативних думок, емоцій та поведінкових проявів по відношенню до 

кривдника, а образа – як вид агресивної поведінки [Гассин, 1999]. Прощення є 

важливим вмінням, яке підвищує переживання ССБ, оскільки воно дозволяє 

індивіду навчитися долати негативні емоції і виробляти позитивні почуття, думки 

та поведінку по відношенню до кривдників, якими часто є люди, що складають 

ближнє коло спілкування особи. 

Найбільш вивчені форми позитивної взаємодії в шлюбних відносинах 

[Камінська, 2013; Ткаченко, 2011]. Зокрема, виокремлені такі особливості 

позитивної подружньої взаємодії: взаємна допомога в особистісному зростанні; 

взаємна спрямованість на особистісну ідентифікацію з партнером; взаємне 

емоційне прийняття (любов, взаємоповага, турбота, відповідальність, розуміння 

одне одного), емоційна теплота по відношенню до партнера; підтримка 

особистісної автономії; можливість саморозкриття в спілкуванні; взаємне 

підтвердження й підтримка особистісної ідентичності кожного з подружжя; 

легкість спілкування; узгодженість особливостей взаємодії; ступінь задоволеності 

значущих потреб одне одного [Ткаченко, 2011]. 

Оскільки ССБ може бути досягнуте виключно у взаємодії з іншими, 

очевидно необхідні певні засоби впливу на цих інших, щоб досягти бажаного 

соціального стану. Складністю реалізації такого впливу є неможливість, в 

більшості випадків, прямого пояснення щодо бажаного («похваліть мене», 
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«поважайте мене»), оскільки цінністю є саме безпосередні реакції соціальних 

агентів. Саме тому найчастіше в системі стабільних зв’язків людина демонструє 

оточуючим бажані для себе форми поведінки з розрахунком, що оточуючі будуть 

робити теж саме. Наприклад, про повагу з цього ракурсу психіатр А. Кієв пише 

так: «Якщо хочете, щоб вас поважали, то потрібно поважати людей… Всі хочуть 

відчувати, що вони для чогось потрібні і комусь необхідні. Люди будуть любити, 

поважати і приділяти увагу тому, хто буде задовольняти цю потребу. Повага до 

людей відображає віру в себе та людей» [Максвелл, Дорнан, с. 86]. Таким чином, 

позитивне соціальне функціонування буде таким не тільки за умови схвальної 

оцінки як реакції на досягнення бажаних цілей (зокрема і задоволення соціальних 

потреб), а й при умові підтримки позитивної взаємодії. 

Єдиного підходу до розуміння феномену та ознак позитивної взаємодії поки 

що нема. Незважаючи на очевидний культурний контекст (те, що схвалюється в 

рамках однієї культури, може викликати заперечення в іншій), форми позитивної 

взаємодії є цілком універсальними. Залишається непроясненим їх розмежування 

та взаємопідрядність як соціально-психологічних феноменів. Вочевидь ми знову 

маємо справу з гетерархічною структурою соціальних явищ. 

На нашу думку, найбільш поширеними формами позитивної взаємодії є: 

- вдячність; 

- щирий інтерес (активно-конструктивна відповідь); 

- довіра; 

- підтримка інших; підтримка автономії інших; 

- добрі справи (альтруїзм, допомога); 

- похвала, компліменти. 

Кожна така форма має певні зовнішні ознаки. Так, підтримка, на думку 

В. М. Куніциної, проявляється у: звертанні до партнера на ім'я, згоді з партнером 

(вербальній та невербальній), вираженні позитивних почуттів, компліментах, 

вдячності [Куницына, Казаринова, Погольша, 2002]. Таким чином, в цій концепції 

підтримка та вдячність розглядаються як підрядні феномени. Дж. Ларсон вважає, 

що соціальна підтримка проявляється у відчутті турботи та поваги, доступності 



368 

 

допомоги, соціальних зв’язках та задоволенні ними [Larson, 1993]. Ознаки 

підтримки автономії, виділені в ході емпіричного дослідження Дж. Ріва, Е. Болт 

та Й. Каї: 1) розуміння точки зору іншої людини; 2) підтримка ініціативи іншої 

людини; 3) надання можливості іншій людині робити осмислений вибір; 

4) визнання бажань та переваг іншої людини; 5) утримування від спроб контролю 

поведінки іншої людини, фактично описують алоцентричну спрямованість 

особистості [Reeve, Bolt, Cai, 1999]. 

Найбільшу увагу дослідників привернула така форма позитивної взаємодії як 

вдячність (слід розрізняти подяку як поведінковий акт і вдячність як особистісну 

рису). Про вдячність в ХХ столітті Х. Ортега-і-Гассет говорить так: «Те, що 

раніше вважалося б особливою милістю долі та викликало розчулену вдячність, 

тепер розглядається як законне благо, за яке не дякують, а вимагають… Тому 

відзначимо дві головні риси … людини: невпинне зростання життєвих жадань …, 

та принципову невдячність до всього, що дало змогу так гарно жити» [Ортега-и-

Гассет, 2006, с. 225]. 

Якщо на початковому етапі вдячність трактувалася як емоція, яка виникає 

після того, як людина отримала допомогу, що була оцінена як витратна, цінна й 

альтруїстична [Wood et al., 2008], то пізніше її стали розглядати як частину 

світогляду, що відображає прагнення помічати і розуміти позитивність світу 

[Wood, Froh, Geraghty, 2010]. На відміну від оптимізму та надії, що спрямовані в 

майбутнє, вдячність звернена до минулого. Вдячність спирається на ідею відмови 

від соціального обміну (компенсації). 

Кореляційні дослідження показали, що вдячність пов’язана з: сприйманням 

соціальної підтримки й якості стосунків [Wood et al., 2008], готовністю пробачити 

[DeShea, 2003], низькою самозакоханістю [Farwell, Wohlwend-Lloyd, 1998], і 

таким чином є атрибутом позитивного функціонування [Maltby, Day, Barber, 

2004]. Вдячність може сприяти вирішенню конфлікту та підвищити взаємно 

корисну поведінку [Tsang, 2006]. Вираження вдячності порівняно з вдячними 

думками на адресу партнера значуще впливає на позитивний характер стосунків 

[Lambert et al., 2010]. Таким чином, вдячність підсилює позитивні взаємини і 
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сприяє формуванню стосунків, а також підвищує задоволеність від них [Algoe, 

Gable, Maisel, 2010]. Важливо, що вираження вдячності дозволяє уникнути 

гедоністичної адаптації [Bao, Lyubomirsky, 2014; Sheldon, Boehm, Lyubomirsky, 

2013]. 

Оскільки вдячність дозволяє істотно підвищити соціальне благополуччя в 

усіх його проявах, вона відіграє важливу роль в культивуванні соціальних 

зв’язків. Перший крок до вираження вдячності полягає в акцентуванні тих 

речей, що приносять щоденну втіху [Emmons, Shelton, 2002] (вправа «Три речі»). 

Активно-конструктивна відповідь – це реакція на позитивні події з 

природним виразом хвилювання та інтересу через додаткові запитання. По суті 

тут йдеться про умову підтримки капіталізації. Відомо, що стосунки 

розглядаються як більш тісні та інтимні, а також оцінюються вище, коли партнери 

регулярно реагують доброзичливо на повідомлення про позитивні події [Gable et 

al., 2004]. Подібний ефект виявився абсолютно незалежним від негативних 

реакцій партнерів [Rusbult et al., 1991]. Існує чимало версій, що являє собою 

активно-конструктивна відповідь. Так, Ш. Гейбл визначає її як «позитивний 

емоційний обмін» (що збігається з основним положенням «теорії відра та 

ківшика» Т. Рата і Д. Кліфтона). Активно-конструктивна відповідь вважається 

найбільш поширеною формою емоційної підтримки, оскільки виконує три 

функції. По-перше, підтримує віру в розуміння себе та інших, включаючи думки, 

емоції та потреби; по-друге, показує міру того, наскільки оточуючі цінять, 

поважають та підтримують індивіда; по-третє, дозволяє сприймати особистості 

турботу та підтримку про неї [Gable, Gonzaga, Strachman, 2006]. 

Одним з найважливіших напрямків є інформування. Так, перші 

університетські курси в 70-ті р. ХХ ст. надавали інструкції про типову поведінку 

щасливих людей. В останній час значна кількість курсів з самовдосконалення 

використовує елементи позитивної психології, надаючи навички самокерування 

благополуччям, зокрема і в студентському середовищі [Biswas-Diener, Patterson, 

2011]. Р. Стернберг реалізував «Курс навчання мудрості», метою якого є 

активізація та підвищення ефективності інтелектуального і морального розвитку 
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дітей в школі [Sternberg, 2005]. М. Селігман в Пенсильванському університеті 

здійснює програму для підлітків з розрізнення у внутрішньому досвіді 

катастрофічного мислення, вміння вести внутрішню дискусію та здійснювати 

самопоміч, зміцнювати надію і розвивати сильні характеристики особистості 

[Seligman et al., 2009]. Для студентів ним запропонована програма розвитку 

життєстійкості (Penn Resiliency Program), що пропагує оптимізм, навчає студентів 

мислити більш реалістично та гнучко щодо власних проблем. Існує програма 

підвищення стресостійкості й міцності солдатських сімей (Comprehensive Soldier 

and Family Fitness) [Reivich, Seligman, McBride, 2011]. Більшість програм 

реалізовані в США, однак є проекти і в інших країнах. Так, у Великобританії 

створена програма «Особистісний синтез» (Personal synthesis programme), мета 

якої – допомогти людям переборювати життєві складності і відчувати більшу 

владу над своїм життям. В неї входять такі напрямки: розуміння самого себе, 

керування емоціями, посилення впевненості, прийняття рішень, самомотивація, 

боротьба з тривогою, переборення стресу, ефективне спілкування, конструктивні 

взаємини [Popovich, 2013]. В Австралії, базуючись на принципах позитивної 

психології, запропонована програма для школярів [Waters, 2011]. Розпочалося 

запровадження подібних програм і в Росії. В МГГУ ім. М. А. Шолохова 

впроваджена в навчальний процес програма «Життєва навігація», метою якої є 

формування вмінь та розвиток навичок практичного використання знань про 

закономірності розвитку особистості та реалізації життєвих планів [Огнев, 2009]. 

 Ще одним поширеним засобом інформування є бібліотерапія. Книги – 

суттєвий інструмент самовдосконалення. За кордоном давно склалася практика, 

коли провідні дослідники, зокрема й проблеми суб'єктивного благополуччя, 

оформлюють результати досліджень не тільки в наукових розвідках, але й 

пишуть книги для пересічного читача (М. Селігман, С. Любомирскі, Е. Динер). В 

таких публікаціях результати наукових досліджень представлені у вигляді 

науково-популярного тексту, який містить опитувальники (М. Селігман), 

рекомендації та вправи (С. Любомирскі), що дозволяє читачеві здійснювати 

самодіагностику, а саме читання «перетворюється в дистантне психологічне 
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консультування» [Елизаров, 2014, с. 89]. Відзначимо, що подібні літературні 

форми стали доступними і вітчизняному читачеві. Так, на нашу думку, 

заслуговують на увагу як фахівців-психологів, так і пересічного читача, так праці 

як «Тренінг насолоди» В. і О. Ромек (2009), «Психологія опимізму» 

Н. В. Самоукіної (2001), «Тренінг позитивного мислення» Т. В. Ексакусто (2012) 

тощо. 

Представники гедоністичного підходу головним методом підвищення 

переживання суб'єктивного благополуччя вважають самомоніторинг – 

систематичне спостереження та слідкування людиною за своєю поведінкою й 

обставинами, в яких вона здійснюється. Задачами самомоніторингу є: контроль 

стимулів – спроба обрати альтернативу стимулам, пов’язаних з проблемною 

поведінкою, контроль поведінки – вироблення альтернатив небажаним 

поведінковим проявам за допомогою технік самопідкріплення / самопокарання; 

контроль когніцій – відслідковування ірраціональних уявлень та переконань 

[Созонтов, 2006]. Наприклад, самомоніторинг ефективний при переборенні 

стресу, він дозволяє проаналізувати ситуації, що його викликають, і залежно від 

специфіки певної ситуації здійснити дії, що спрямовані на зміну травматичних 

обставин, або спробувати регулювати когніції та емоційні реакції, що викликані 

стресовими подіями. Різновидом самомоніторнигу є «аутогенний менджемент», 

головна функція якого – досягнення суб’єктивно значущого для конкретної особи 

успіху [Творогова, 2002]. Для цього необхідно здійснити постановку мети, вибір 

робочої техніки, оволодіти необхідними діями та операціями, реалізувати 

програму самоконтролю. Самомоніторинг вимагає високої мотивації до 

особистісних змін, а також розвинутої волі. Як правило, без зовнішнього 

контролю мотивації до його здійснення швидко знижується. 

Оскільки позитивна психологія переживала своє становлення в час, коли 

активно розвивалася мережа Інтернет, дослідники в останній час стали 

використовувати технологічні досягнення, зокрема Інтернет та додатки для 

мобільних телефонів. Наприклад, пропонуються он-лайн опитування чи 

консультування, веб-сайти, де надаються огляди та наукові результати з проблем 
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суб'єктивного благополуччя й щастя. Існує додаток для iPhone «Тhe Live Happy», 

що базується на результатах досліджень С. Любомирскі та має 8 позицій: 

1) смакування, 2) спомини; 3) журнал добрих справ; 4) просування соціальних 

зв’язків; 5) оцінка цілі та її досягнення; 6) журнал вдячності; 7) вираження 

вдячності; 8) оптимістичне мислення [Lyubomirsky, King, Diener, 2005]. 

Поступово консультування з окремого виду психологічної практики під 

впливом розвитку інформаційних технологій зливається із специфічними 

формами психологічної допомоги, що практикуються в інтернет-мережах. 

Наприклад, програма О. Д. Бабанової «Апгрейд емоцій», що спрямована на 

емоційну саморегуляцію, пропонується у вигляді вебінару та 21-денного 

електронного посту з завданнями [Бабанова, 2014]. 

Однак подібна самостійна індивідуальна робота має кілька обмежень. По-

перше, це швидке зниження мотивації. За даними американських дослідників, 

дуже незначна частина тих користувачів, що завантажували «Тhe Live Happy», її 

використовувала протягом тривалого проміжку часу (типовою поведінкою було 

ознайомлення з програмою та одиничне її використання) [Parks et al., 2013]. 

По-друге, важливою є різноманітність. Часто психологи адаптують стратегії 

впливу таким чином, щоб, з одного боку, задовольняти потреби людини, з 

другого, кидати виклик використовувати навички новим способом, щоб сприяти 

особистісному зростанню. Наприклад, у дослідженні С. Любомирскі 

респондентам пропонувалося щотижня, пишучи лист «Найкраще з можливих Я», 

включати різні теми (особисте життя, досягнення в освіті, хобі або особисті 

інтереси, сімейне життя, кар’єра, громадське життя, фізичне/психологічне 

здоров’я) [Любомирски, 2014]. Зміни, що відбуваються в житті конкретної 

людини під впливом подібних інтервенцій, повинні сприяти переживанню щастя. 

По-третє, найбільш важливим моментом є своєрідність кожної особистості, 

що стає істотною перепоною для широкого поширення, наприклад, мобільних 

додатків. Наприклад у вищезгадуваному дослідженні А. Паркс та ін. виявлено, 

що все населення можна поділити на дві великі групи: ті, хто мають середній 

рівень благополуччя та окремі депресивні симптоми, і ті, хто благополучні за 
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великою кількістю ознак і не мають депресивних симптомів. Відповідно, техніки 

підвищення благополуччя повинні відрізнятися. В одному з недавніх досліджень 

показано, що у осіб, схильних до депресії та незадоволених міжособистісними 

стосунками, при використанні техніки вдячності стан погіршувався – рівень 

суб'єктивного благополуччя знижувався [Parks et al., 2013]. 

Таким чином, психологічні інтервенції, що використовує сама особистість по 

відношенню до себе, мають низьку ефективність через відсутність мотивації. При 

зовнішньому контролі (з боку консультанта, психотерапевта або групи) 

результати набагато кращі. На ефективність дії впливають характеристики групи 

(наприклад, її мотивованість). 

Психотерапія в рамках позитивної психології досить неоднорідна. Так, 

розробляються позитивна психотерапія [Rashid, Seligman, 2013], терапія 

благополуччя [Fava, Ruini, 2003], терапія надії [Lopez et al., 2000], терапія якості 

життя [Frisch, 2006]. В Україні метод позитивної психотерапії почав розвиватися з 

1992 р. завдяки діяльності Українсько-Німецького Центру Позитивної 

психотерапії (з 2006 р. Українського інституту Позитивної крос-культурної 

психотерапії і менеджменту). Позитивна психотерапія робить акцент на: 

дослідження симптому / проблеми з точки зору позитивного впливу на життя 

людини (позитивний процес); дослідження конкретних подій, що є тригером для 

конкретних переживань, думок і дій (змістовий процес); розроблення нових цілей 

та орієнтацій, які допомагають уникати невротичних станів та дозволяють 

використати потенціал самодопомоги [Пезешкиан, 1996]. Позитивна психологія 

відмовляється від дефіцитарного підходу (як в класичній психотерапії), а робить 

акцент на особистісні сили (ресурси). 

Вважається, що психологічне втручання тільки тоді є позитивним, коли: по-

перше, зосереджене на позитивних темах, по-друге, керує позитивним механізмом 

або спрямоване на позитивну характеристику (емоцію, сенс), по-третє, 

впроваджує позитивні стани, а не бореться із слабкістю [Pressman et al., 2005]. 

Таким чином, позитивні інтервенції більше спрямовані на самовдосконалення, а 
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не на психотерапію. Їх мета – забезпечити перехід від «нормального» 

функціонування до «гарного» або «оптимального».  

Поняття «позитивні психологічні інтервенції» в психологічну практику 

запровадили Н. Сін і С. Любомирскі, які розглядають їх як втручання, спрямовані 

на збільшення позитивних відчуттів, позитивної поведінки та/або позитивних 

когніцій на противагу провокації патології або фіксації негативних настанов, що 

породжують неадаптивні паттерни поведінки [Sin, Lyubomirsky, 2009, р. 469]. На 

думку авторів, вони повинні впливати не на настрій (короткочасні зміни), а на 

тривалу перспективу. Такі втручання можуть бути когнітивними (позитивні 

настанови) або поведінковими (певна діяльність, що забезпечує позитивні 

переживання), однак головними їх рисами є умисність та усвідомленість [Layous, 

Sheldon, Lyubomirsky, 2014]. Серед найбільш поширених інтервенцій: 

смакування, акти доброти, вдячність, усвідомлена увага (mindfullness). 

Близький з тренінговими формами роботи так званий коучінг. Серед його 

різновидів відношення до позитивної психології мають лайф-коучінг – допомога в 

життєвих змінах і коучінг персональної ефективності – розвиток необхідних 

навичок. На відміну від терапії, яка спрямована на лікування фізичного або 

психічного захворювання, коучінг визначають як дію, що орієнтована на спільний 

процес, мета якого полегшити досягнення цілі, самокероване навчання та/або 

покращання самореалізації в особистому та професійному житті коуча [Spence, 

Grant, 2013]. Серед прикладів тренінгових програм, спрямованих на підвищення 

окремих аспектів суб'єктивного благополуччя, можемо навести експериментальну 

програму С. А. Башкатова і Н. В. Гафарової, що складається з одного 

тренінгового заняття та 10-денного завдання для самостійної роботи [Башкатов, 

Гафарова, 2015]. 

Незважаючи на будь-яку форму надання психологічної допомоги, позитивна 

психологія виходить з таких постулатів. Ключовим напрямом вдосконалення 

особистості є зміна фокусу бачення ситуації в емоційному ракурсі (культура 

позитивності), адже в будь-якому випадку вирішення проблеми є важливим 

чинником розвитку особистості. Особливий акцент робиться на роботу з 
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перевагами / чеснотами людини: «не боротися із слабостями, а культивувати в 

собі сильні сторони» [Улановский, 2012, с. 74]. 

Важливим ресурсами особистості є атрибутивний стиль (оптимізм, позитивна 

пам'ять), здатність до саморегуляції та керування часом (баланс часової 

перспективи), стан оптимального переживання (потоку), переживання 

задоволення (смакування), самодетермінація (постановка цілей та їх реалізація) і 

самоефективність. Підкреслюється й соціальний аспект добробуту: для 

підвищення благополуччя рекомендується цінувати стосунки, виражати 

вдячність, здійснювати добрі справи та вміти прощати. 

В західній позитивній психології явно прослідковується два напрямки 

психологічної допомоги, пов’язаних з підходами до вивчення суб'єктивного 

благополуччя. В гедоністичному підході акцент робиться на характерологічну 

позитивність. Обговорюється питання зміни «внутрішнього» фокусу бачення 

власного життя, спрямування його в бік позитивності (розвиток позитивного 

мислення, оптимізму, навичок смакування). Російські психологи зауважують, що 

такий акцент зрозумілий в «благополучному суспільстві», коли не стоїть питання 

задоволення мінімуму фізіологічних потреб. В умовах індивідуалізованого 

західного суспільства людина «перетворюється в індивіда, якому не притаманне 

прагнення солідаризуватися з іншими людьми та позбавленого відповідальності 

перед іншими та собою, який живе теперішнім днем» [Ардашкин, 2014, с. 42]. 

Однак проблема полягає в тому, що в такому суспільстві розширення прав 

відбувалося за рахунок нівелювання обов’язків. 

Другий напрямок розглядає саме обов’язки особистості, однак не в контексті 

соціального боргу, а усвідомленого особистісного розвитку, що спирається на 

суспільні ідеали (формування соціально досконалої людини). Відповідно ведуться 

пошуки тих форм соціальної взаємодії, що реалізують подібний етичний розвиток 

особистості (альтруїзм, компетентність, вдячність тощо). Люди повинні нести 

відповідальність за ті можливості, що є в них для досягнення як власного 

(особистісного), так і соціального благополуччя. 
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Отже, зважаючи на вищесказане, можемо зробити висновок, що головною 

метою допомоги в гедоністичній позитивній психології вважається підвищення 

суб'єктивного благополуччя (відчуття щастя, радості). Особливий акцент 

робиться на зміну фокусу сприймання дійсності та способу мислення. В 

евдемонічній парадигмі підкреслюється самодетермінація особистості: самостійне 

визначення нею мети і засобів досягнення особистісних змін. Таким чином, 

психотерапевт втрачає роль «поводиря», він набуває статусу поінформованого 

комунікатора. 

В рамках позитивної психології розроблено чимало технік і прийомів, що 

дозволяють впливати на благополуччя особистості. На початкових стадіях такі 

прийоми використовувалися здебільшого в індивідуальному консультуванні, 

однак в останній час постала потреба розширити межі придатності подібних 

практик: ввести їх в освітній простір, в повсякденну діяльність через самоосвіту й 

інформування. На жаль, особливості української ментальності та традиційний 

акцент наукового дискурсу на негативні явища людської психіки приводить до 

того, що серед української психологічної спільноти ідеї позитивної психології не 

знайшли великого поширення. Однак, на нашу думку, використання подібних 

форм роботи будуть доцільними і корисними навіть в кризових умовах 

українського суспільства. 

 

5.3. Принципи побудови і результати апробації програми оптимізації 

суб'єктивного соціального благополуччя  

Запропоновані різні форми психологічної роботи (вебінари, консультування, 

освітні програми, коучінг, психотерапія, тренінги тощо), які орієнтовані на 

підвищення суб'єктивного благополуччя особи. Однак маючи предметом впливом 

ССБ, обов’язково враховувати соціальний контекст функціонування особистості. 

Тому для підвищення переживання ССБ психологічний супровід обов’язково має 

включати елементи соціально-психологічного тренінгу. Крім особливостей саме 

тренінгової роботи, яка широко обговорюється в літературі (К. Фоппель, 

І. В. Вачков, Г. І. Марасанов, В. Е. Пахальян, О. В. Євтіхов), важливим є 
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безпосередній досвід переживання соціального благополуччя, який дає якісно 

організована група. 

Все вище вказане зумовило роботу зі створення та апробації програми 

психологічного супроводу з елементами соціально-психологічного тренінгу 

«Соціально-психологічний комфорт», метою якої було як забезпечення 

переживання соціального благополуччя безпосередньо, так і навчання 

позитивного мислення, адекватної соціальної рефлексії. Розроблена програма 

мала форму соціально-психологічного тренінгу з самостійною роботою у вигляді 

домашніх завдань, що була запропонований студентам як в рамках навчальних 

дисциплін (спецкурс «Психологія суб’єктивного благополуччя», магістратура), 

так і як кураторські години (1 і 3 курси) спеціальності «Психологія». Учасниками 

другої групи були вчителі та відвідувачі Учбово-методичного центру профспілок. 

Обираючи «цільову групу» ми виходили з того, що, з одного боку, для участі в 

програмі подібного типу професійна психологічна освіта не є обов’язковою, з 

другого, конструкти позитивної психології та її принципи будуть важливим 

доповненням для традиційної психолого-педагогічної освіти. Програма була 

реалізована в лютому – квітні та вересні – листопаді 2016 р. Тренінгові заняття 

(16 год.) проводилися щотижня по дві години. Перший діагностичний зріз 

проводився до початку занять в експериментальній групі, другий зріз – через два 

тижні після їх закінчення. 

Мета програми: надання знань про сутність суб'єктивного благополуччя та 

його соціальної складової, формуванню на цій основі навичок емоційної регуляції 

та рефлексії, позитивного мислення і позитивної соціальної взаємодії, підвищення 

позитивних переживань, пов’язаних з соціальними суб’єктами. Важливою є 

можливість відкоректувати уявлення про благополуччя в конкретній групі через 

рефлексивну комунікацію та зворотний зв'язок при соціальному порівнянні. 

Людина має навчитися помічати позитивні моменти в собі та інших і навчитися 

фокусуватися і виражати позитивні емоції таким чином, щоб привертати увагу 

інших людей. Важливо враховувати, що робота проводиться з людьми, які мають 

відмінний життєвий досвід та різну подієву наповненість життя. Узагальнена мета 
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програми – навчити знаходити внутрішні ресурси для переживання благополуччя 

незважаючи на конкретні життєві ситуації. Цілі залежно від рівня впливу та 

компоненту ССБ наведені в табл. 5.1. 

Завдання програми: 

1. Оволодіння знаннями про основні категорії позитивної психології: 

суб'єктивне благополуччя, задоволеність життям, психологічне 

благополуччя, процвітання, суб'єктивне соціальне благополуччя. 

2. Оволодіння методами діагностики суб’єктивних станів та особистісних 

якостей, що становлять «сили особистості» 

3. Сприяння розвитку особистісних якостей, актуальних для досягнення 

соціального благополуччя: а) оптимізму; б) здатності до емоційної 

саморегуляції; в) впевненості в собі. 

4. Оволодіння навичками і вміннями (продуктивними стратегіями): 

смакування, вдячність, позитивна соціальна активність і т. д. 

Задачі програми – впливати як на окремі компоненти ССБ та його 

переживання в цілому, так і на чинники, що його підвищують. Важливим 

напрямком роботи повинна бути зміна структури ССБ. Як зазначалося вище, 

особливістю груп з середнім рівнем ССБ є слабка інтеграція структури 

благополуччя. Відповідно зміна окремих його компонентів може мало вплинути 

на загальний рівень благополуччя. Важливим є зменшення хаотичних зв’язків між 

компонентами та збільшенням рівня їх інтеграції в єдине переживання 

благополуччя. 

Розроблена програма спирається на такі принципи. 

Принцип науковості: програма використовує результати наукових 

досліджень, що має забезпечити відносну об’єктивність її змісту. 

Принцип системності: суб’єктивний світ особистості утворює складну 

взаємопов’язану систему, неможливо підвищувати соціальне благополуччя, не 

впливаючи на емоційне та психологічне благополуччя особи. 

Принцип позитивності: програма зосереджена на позитивних темах, 

спрямована на формування позитивних механізмів та впровадження позитивних 
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станів (а не боротьба з негативними); має на меті актуалізацію позитивних 

особистісних характеристик (емоцій, сенсу). 

 

Таблиця 5.1 

Мета та предмет впливу програми «Соціально-психологічний комфорт» 
 

 Афективний Когнітивний Конативний 

Мета роботи гедоністичний 

розвиток (контроль 

та орієнтація 

афекту): 

смакування, 

збалансована 

часова 

перспектива, 

оптимістичний 

атрибутивний 

стиль 

баланс індивідуаль-

ного та групового 

соціального благопо-

луччя (лінія мораль-

ного розвитку особи-

стості: ідіоцентризм 

– алоцентризм): 

теорія ківшика і від-

ра, теорія балансу, 

теорія реципрокних 

стосунків, теорія 

соціальних внесків 

(добрі справи, пози-

тивна активність, 

вдячність; мотивація 

соціальної взаємодії)  

набуття соціальних 

навичок: планування 

розмови, навички 

позитивного мислення, 

навички пошуку 

особистісних ресурсів, 

навички керування часом, 

рефлексивні навички, 

вміння прощати 

Індивідуально-

психологічний 

рівень 

Афективний стиль 

Емоційний 

самоконтроль 

Вміння 

насолоджуватися 

Розуміння своїх 

потреб (рівень та 

структура) 

Часова перспектива 

Рефлексивні навички 

Стратегія соціальної 

поведінки (активний – 

пасивний) 

Соціально-

психологічний 

рівень 

Задоволеність 

соціальних потреб 

Самоприйняття 

Мета та цілі в 

стосунках 

Критерії «гарних» 

стосунків 

Знання своїх 

сильних сторін 

Спрямованість соціальної 

поведінки (на себе – на 

інших) 

Навички та зміст 

позитивної соціальної 

взаємодії 

Вміння прощати 

Соціальний 

рівень 

Задоволеність 

статусом та 

положенням в 

різних групах 

Соціальні уявлення 

Зміст уявлень про 

успіх 

Рівень довіри 

Розширення кола турботи 

Розширення реальної 

соціальної мережі 

 

Принцип індивідуації та рефлексивності – пріоритет осмислення власних 

уявлень про благополуччя, власних соціальних потреб і соціально-психологічного 

простору. Орієнтація на суб’єктність вимагає активності особистості, що 

усвідомлює та вибудовує власний соціально-психологічний простір. В цьому 

процесі особистісного розвитку психологу неприпустимо нав’язувати власні 

уявлення і давати оцінку. 
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Особи з різним рівнем ССБ мають відмінну систему соціальних орієнтацій та 

поведінки. Важливо враховувати як рівень значущості соціальних потреб та 

афективної оцінки стосунків, так і рівень соціальних навичок (зокрема соціальне 

планування, емоційний самоконтроль) й готовність до особистісних змін. В 

основу програми покладена ідея, що підвищити переживання благополуччя 

можливо без зміни соціального середовища, необхідними є зусилля в зміні свого 

мислення і соціальної поведінки. 

Принцип уникання соціального порівняння: ССБ має недуальну природу і 

відображає індивідуальні критерії оцінки соціального функціонування. Тому хоча 

обов’язково враховуються вимоги соціальної адаптації (морального розвитку), 

однак за можливістю необхідно уникати соціальних оцінок і порівняння учасників 

програми. Метою змін є не досягнення «зовнішнього» критерію (форми 

поведінки, особливостей оцінки чи соціальних настанов), а набуття балансу між 

тими параметрами соціального функціонування, оптимальність якого визначає 

сама особа. 

Програма має такі етапи. На підготовчому етапі визначався рівень ССБ і 

ступінь мотивації до особистісних та соціально-психологічних змін. В ході 

емпіричного дослідження була виявлена специфіка структури та переживання 

ССБ в групах з різним його рівнем, відповідно мета психологічної допомоги в 

кожній групі буде специфічна. Зауважимо, що запропонована форма занять 

безпорадному типу (з низьким рівнем ССБ) не підходить, оскільки буде сприяти 

не підвищенню, а подальшому зниженню соціального благополуччя. Для роботи з 

представниками цього типу рекомендуємо індивідуальну психокорекційну 

роботу. 

Діагностичний етап спрямований на визначення вихідного рівня 

задоволеності соціальним функціонуванням в цілому та окремими системами 

взаємин, ієрархії соціальних потреб і рівня їх задоволення. Необхідно визначити 

можливі зони підвищення соціального благополуччя, виявити проблемні зони 

учасників. 

Як засоби діагностики можливі: 
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благополуччя та його компоненти: Шкала суб’єктивного соціального 

благополуччя [Данильченко, 2015), Шкала задоволеності життям Е. Динера 

(SWLS – Satisfaction with Life Scale, в адаптації Д. О. Леонтьєва та Є. М. Осіна, 

2008), Шкала суб’єктивного щастя С. Любомирскі (SHS – Subjective Happiness 

Scale) в адаптації Д. О. Леонтьєва та Є. М. Осіна, 2008), Шкала процвітання (Тhe 

Flourishing Scale [Diener еt al., 2010]); Шкала психологічного благополуччя 

К. Ріфф (в адаптації Л. В. Жуковської, Є. Г. Трошихіної, 2011); анкета на 

визначення рівня задоволеності стосунками (В. А. Хащенко, 2012), PANAS 

(адаптація Є. Н. Осіна і Д. О. Леонтьєва, 2008), «Профіль відчуттів в стосунках» 

(Л. В. Куликов, 2003), 

особливості соціальної поведінки: Опитувальник соціальних навичок 

(Д. Н. Хломов, С. А. Баклушинський, О. Ю. Казьмина, 2008); Методика 

«Адаптивні стратегії поведінки» (Н. Н. Мельнікова, 2004); «Тест на позитивну 

взаємодію» (Т. Рат, Д. Кліфтон, 2014); 

соціально-психологічні особливості особистості: шкала соціальної зв’язності 

Т. Лірі, Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо (в адаптації А. Сирцової, 

О. Мітіної, 2007); Шкала міжособистісної (соціальної) довіри Дж. Б. Роттера (в 

адаптації С. Г. Достовалова, 2006); «Тест на визначення ключових чеснот» 

(М. Селігман, К. Петерсон, 2013). 

Конструктивний етап: відбувається актуалізація соціальних навичок через 

виконання вправ та змін патернів поведінки у реальній взаємодії, когнітивного 

компоненту суб'єктивного благополуччя – через міні-лекції, обговорення вправ і 

результатів домашнього завдання, участі в дискусіях. Цей етап реалізується на 

декількох заняттях і має такі стадії: 

1. «Усвідомлення». Мета – рефлексія соціального буття. Крім діагностування, 

актуальним на цьому етапі є опредметнення уявлень про щастя та успіх, а також 

актуалізація бачення власного життя, його позитивних і негативних сторін, 

часових перспектив. Підсумком цієї стадії має бути усвідомлення наявної 

життєвої ситуації, зокрема її соціального виміру, а також виділення тих аспектів, 
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що людину задовольняють, і тих, що потрібно змінювати для досягнення 

суб'єктивного благополуччя (вибір «прийняти» – «змінювати»). 

2. «Оновлення емоцій». Мета – робота з тими аспектами життя, якими 

учасники занять задоволені. Головними напрямками цієї стадії 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 цьому етапі особливо важливе 

виконання домашніх завдань: ведення журналу вдячності, «акти доброти», 

волонтерство. 

3. «Зміна соціальної ситуації» (за необхідності). Мета – пошук засобів та 

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

Важливим є виокремлення ключових моментів, що викликають незадоволення в 

конкретній ситуації та у взаємодії з конкретними людьми. Основна задача – 

надати навички роботи з проблемою (розвиток соціального мислення) та 

з’ясувати діапазон наявних ресурсів. Останніми постають сенситивність, 

саморегуляція (зокрема релаксація), капіталізація (специфічна позитивна 

комунікація). Домашнім завданням стає виконання підготовленої програми дій і 

ведення щоденника досягнень.  

Типова структура заняття: розминка, обговорення результатів виконання 

домашнього завдання (використання отриманої інформації і навичок в 

повсякденному житті для набуття ССБ), обговорення притчі (розвиток 

рефлексивності), виконання завдань, отримання домашнього завдання. Зміст 

програми «Соціально-психологічний комфорт» наведений в додатку Ф. 

Принциповим моментом запропонованих занять були обов’язкові домашні 

завдання з їх обговоренням. Вони мають на меті: по-перше, надати можливість 

реалізувати отримані навички в повсякденному житті та перевірити їх 

(не)ефективність, а по-друге, отримати нову психологічну інформацію. Типові 

форми домашнього завдання: аналіз найбільш вагомих праць з позитивної 

психології практичного спрямування, «Чарівна трійка», виконання певних дій з їх 

наступним аналізом (смакування якоїсь дії, лист подяки, список добрих справ, 



383 

 

висловлення подяки і т. д.). За запитом проводилися індивідуальні зустрічі з 

учасниками для обговорення проблем в контексті соціальної взаємодії і 

переживання ССБ. 

Дистанційний етап: закріплення і розвиток психологічних новоутворень. Цей 

етап був реалізований у вигляді завдань для самостійної роботи, а також 

підготовкою роздумів-ессе: 

1. Проаналізувати основні зміни, що відбулися у соціальному житті 

особистості за останні 3-5 років, та визначити, якими причинами вони були 

викликані та до яких наслідків призвели. 

2. Визначити наявні психологічні ресурси та способи їх використання для 

покращання соціальних контактів. 

3. Скласти програму вирішення певної проблеми в стосунках: визначити мету, 

засоби вирішення, етапи реалізації поведінки, спрямованої на розв’язання 

проблеми. 

Апробація програми у вигляді формувального психологічного експерименту 

здійснювалася протягом 2015-2016 рр. Було проведено дві експериментальні 

процедури. В першій пробі експериментальні групи складали студенти 

спеціальності «Психологія»: першого курсу – 12 осіб, третього курсу – 9 осіб, 

першого курсу магістратури – 8 осіб (всього 29 осіб). Контрольну групу складали 

студенти другого та третього курсів тієї ж спеціальності, що проходили 

соціально-психологічний тренінг з курсу «Психологія спілкування» (26 осіб). 

Специфіка напрямку навчальної діяльності зумовила значну перевагу учасників 

жіночої статі – 85,45%. В другій пробі учасниками програми були дорослі люди 

від 20 до 56 років, учителі ЗНЗ №17 – 11 осіб і відвідувачі Учбово-методичного 

центру профспілок м. Чернігова – 21 особа (всього 32 особи). Контрольну групу 

складали відповідно 15 і 22 осіб (всього 37 осіб). Всього: 47,8% чоловіків і 52,2% 

жінок. При аналізі даних не враховувалися результати учасників, які пропустили 

частину занять, або брали участь тільки в одному зрізі, тому кінцева кількість 

учасників склала 55 осіб в першій пробі і 69 осіб – в другій. 
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Діагностика здійснювалася за допомогою таких методик: Шкала 

суб’єктивного соціального благополуччя [Данильченко, 2015]; Шкала 

задоволеності життям Е. Динера (SWLS – Satisfaction with Life Scale, в адаптації 

Д. О. Леонтьєва та Є. М. Осіна, 2008); Шкала психологічного благополуччя 

К. Ріфф в адаптації Л. В. Жуковської, Є. Г. Трошихіної, 2011); Шкала базисних 

переконань R. Janoff-Bulman (в адаптації О. А. Кравцової), питання щодо 

задоволеності стосунками з групою контакту. Діагностування здійснювалося 

двічі: до початку занять та через два тижні після їх закінчення. По закінченню 

занять учасників просили у вільній формі описати свої враження від них. 

Особливого значення надавалось груповій атмосфері, яку ми намагалися 

зробити максимально позитивною. Для нас було важливо, щоб в групах були 

довіра, підтримка, розуміння, повага як ключові елементи переживання 

соціального благополуччя учасників. Тренінгові заняття дозволяють створити ті 

умови, хай до певної міри і штучні, які в повній мірі дозволять забезпечити 

соціальні потреби, а також дати чіткий досвід переживання соціального 

благополуччя. 

Виконання вправ не супроводжувалося трудностями, і, як правило, 

викликало жваві емоційні реакції. Учасники активно включалися в обговорення, 

інколи виникали групові дискусії при обговоренні притч (особливо щодо змісту 

поняття щастя і благополуччя). Домашні завдання виконувалися не завжди: 

учаники зазначали, що це вимагає певної внутрішньої дисципліни і високої 

мотивації до особистісних змін. 

В ході роботи учасники надавали емоційну підтримку один одному, їм 

подобалося працювати з позитивними емоціями. Були отримані позитивні відгуки 

щодо участі в заняттях: «перестала боятися і не соромлюся показувати себе 

такою, якою я є»; «усвідомила, що не цінувала позитивні дрібнички і не звертала 

на них увагу», «тренінг навчив мене радіти навіть дрібничкам», «відчуваю себе 

більш щасливою», «тепер краще розумію, що таке щастя і де потрібно його 

шукати», «краще розумію себе», «стала приділяти більше часу собі і родині». 
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В ході обговорення тих форм взаємодії з оточуючими, що приносять взаємне 

задоволення, в усіх групах були названі: вдячність, повага, допомога, підтримка, 

гумор, посмішка, компліменти, подарунки, похвала, турбота, обійми. Часто деякі 

положення уточнювалися конкретними проявами. Турбота: щось приготувати, 

влаштувати свято, провести виділити час, організувати прогулянку тощо. Бути 

ввічливим: вітатися, звертатися на ім’я, не бути агресивним. Активно-

конструктивна взаємодія: поступатися (не сперечатися), вислуховувати – ділитися 

думками, підкреслювати чесноти, демонструвати зацікавленість/ увагу. Таким 

чином, думки зібрані в групах не відрізняються від більшості рекомендацій 

соціальних психологів (Т. Рат, М. Селігман, С. Любомирскі тощо). 

Особливі враження на учасників занять справив експеримент з цукерками 

(який ми модифікували за А. Тверским для демонстрації неповного розуміння 

причин задоволеності життям). В кінці першого заняття пропонувалося 

(мотивуючи потребами проведення наступного заняття) вказати, які цукерки 

подобаються і бажано, щоб саме їх приніс експериментатор. Пізніше групам 

повідомлялося, що через технічні труднощі експериментатор це зробити не може і 

варто це зробити самостійно. На другому занятті (крім вправи із смакування) 

звірялися повідомлені уподобання і реальний вибір учасників (реальне 

співпадіння склало 68,97%). 

За результатами первинної діагностики у всіх випробовуваних виявлено 

досить високий рівень благополуччя (як соціального, так і психологічного й 

емоційного/ суб'єктивного). В обох експериментальних групах – і молодь, і 

дорослі – не було виявлено осіб з рівнем ССБ менше 3 стенів. Середній рівень 

ССБ (4-7 стенів) складав 75,9% в першій експериментальній групі і 62,5% – в 

другій. В контрольних групах середні показники ССБ виявлені у 73,1% і 51,4% 

відповідно. Низькі показники ССБ (1-3 стени) були в першій пробі відповідно 

6,9% і 11,5%, в другій – 0 і 10,8%. Високі показники (8-10 стенів) в першій пробі 

виявлені в 17,2% респондентів в експериментальній групі та 15,4% – в 

контрольній; в другій пробі – 37,5% і 37,8% відповідно. Отже, можемо 

відзначити, що в дорослій вибірці рівень соціального благополуччя первісно був 
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вищий. Після експерименту загальний рівень соціального благополуччя 

статистично підвищився в обох пробах (T-критерій Вілкоксона, р≤0,05). Так, в 

експериментальній групі під час другого зрізу середній рівень ССБ зафіксований 

у 58,6%, високий – 41,4% респондентів. В контрольній групі було виявлено осіб з 

низьким рівнем ССБ – 15,4%, з середнім – 65,4%, з низьким – 19,2%. В другій 

експериментальній групі (дорослі) під час другого зрізу середній рівень ССБ 

виявлено у 31,3% і високий – у всіх інших. В контрольній групі зафіксовано 

низький рівень ССБ у 16,2% респондентів, середній – у 59,4% і високий – у 24,3%. 

Для більш конкретного аналізу результатів всі респонденти були розділені за 

рівнем ССБ на чотири групи: 3-4 стени – нижче від середнього, 5-6 стенів – 

середній, 7-8 стенів – вище від середнього, 9-10 стенів – високий. На діаграмах 

відображено розподіл по групах молоді до і після експерименту (рис. 5.1 та 5.2). 

Отримані результати свідчать, що після проходження програми «Соціально-

психологічний комфорт» значно зменшилась кількість респондентів з середнім та 

нижче від середнього рівнями соціального благополуччя, і збільшилась кількість 

респондентів з високим та вище від середнього рівнями ССБ. Зазначимо, що в 

більшості респондентів категоріальний рівень ССБ «середній» не змінився 

(рис. 5.4): таких – 55,2% в експериментальній і 61,5% в контрольній групах. 

 

 
Рис. 5.1. Рівні суб'єктивного соціального благополуччя в експериментальній групі 

молоді до і після програми «Соціально-психологічний комфорт» (у %) 
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Таким чином, підтверджується положення про балансну природу ССБ. 

Зазначимо, було виявлено як підвищення, так і зниження рівня ССБ. Так, в 

експериментальній групі зменшення на 2 стени показника ССБ зафіксовано в 4 

осіб (13,8%), тоді як в контрольній крім аналогічного факту (15,4%), виявлено 

зниження на 4 стени (7,7%). 

На нашу думку, значне зниження і значне підвищення (6,9% в 

експериментальній і 7,7% в контрольній) соціального благополуччя можна 

пояснити впливом зовнішніх соціальних чинників (переживанням конфліктів або 

надзвичайно позитивних соціальних подій). 

На жаль, не проводилося анкетного опитування щодо особливостей 

соціального життя, тому зовнішній соціальний вплив залишається невідомим. 

Перехід в категорію з вищим рівнем ССБ відбувся набагато вираженіше в 

експериментальній групі (31%), ніж в контрольній (15,4%). Таким чином, бачимо, 

що комунікативний тренінг також сприяв підвищенню соціального благополуччя, 

однак в меншій мірі, ніж відповідно орієнтований. Таким чином, можемо вказати 

на вплив тренінгів як в контрольній, так і експериментальній групах. Однак 

збільшення переживання соціального благополуччя достовірно вище в 

експериментальній групі. 

 

 
Рис. 5.2. Рівні суб'єктивного соціального благополуччя в контрольній групі до і 

після комунікативного тренінгу (у %) 
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Основні результати експерименту у вигляді реалізації програми «Соціально-

психологічний комфорт» відображені в таблиці 5.2. 

Зазначимо, що в контрольній групі за рядом показників відбулося зниження – 

на другому курсі післяекспериментальний зріз здійснювався в умовах 

внутрішньогрупового конфлікту, що і відбилося на окремих результатах. 

Відзначимо, що вимірювані соціально-психологічні показники виявилися досить 

тісно зв’язаними між собою, оскільки характеризують сприймання соціальної 

реальності і свого функціонування в ній. 

 
Рис. 5.3. Динаміка змін ССБ (перехід в групу наступного рівня) в 

експериментальній і контрольній групах молоді 

 

Для нас найсуттєвішими були ті, що пов’язані із суб'єктивним соціальним 

благополуччям. Найбільш виражені зв’язки (всі на рівні p≤0,01) між ССБ та 

життєвими цілями (r=0,620), психологічним благополуччям (r=0,598), само-

прийняттям (r=0,495) та цінністю Я (r=0,466), вірою в доброту людей (r=0,471). 

Закономірно, що рівень ССБ (задоволеність соціальних потреб) був зв’язаний з 

емоційним забарвленням взаємин: повагою (r=0,445), любов’ю (r=0,465) із 

задоволеністю своїм соціальним становищем (r=0,447), стосунками з інтимним 

партнером (r=0,476), задоволеністю положенням в студентській групі (r=0,442). 
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Таблиця 5.2 

Результати психологічних змін після занять 

в експериментальній і контрольній групах молоді 
 

 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 – 

Досягнення успіху 3,21 3,48 0,073* 3,35 3,12 – 

Відчуття свободи 3,93 4,14 – 3,69 3,69 – 

Становище в сім’ї (max – 7) 5,93 6,10 – 5,52 5,68 – 

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 – 

Становище в дружній групі (max 

– 7) 

5,72 5,93 0,083* 5,80 5,28 0,050 

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

Становище в колективі (max – 7) 4,34 5,45 – 4,80 5,00 – 

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 – 

Задоволеність власною 

соціальною ситуацією (max – 7) 

4,55 4,79 – 5,04 4,64 – 

В житті стало менше / більше 

Радості 

Впевненості 

Свободи 

Підтримки 

Поваги 

Любові 

Порядку 

Страху 

 

4,28 

4,45 

4,76 

4,41 

4,48 

4,62 

4,10 

2,90 

 

4,41 

5,14 

4,97 

4,55 

4,86 

4,83 

4,21 

3,00 

 

– 

0,002 

– 

– 

0,039 

– 

– 

– 

 

3,85 

4,92 

4,81 

4,35 

4,81 

4,27 

4,27 

2,50 

 

4,19 

4,96 

4,85 

4,46 

4,42 

4,42 

4,00 

2,65 

 

– 

– 

– 

– 

0,022 

– 

– 

– 

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

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

Особистісний ріст 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* 

Доброзичливість світу 15,00 16,28 0,011 16,04 15,08 – 

Доброта людей 14,93 16,34 0,018 14,19 15,35 – 
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Таблиця 5.2 (продовження) 

 Експериментальна група Контрольна група 

до після р до після р 

Справедливість світу 15,97 15,59 – 16,77 15,58 – 

Контрольованість світу 15,46 15,72 – 16,96 16,96 – 

Випадковість подій 15,41 14,48 – 13,77 15,12 – 

Цінність Я 17,17 17,34 – 16,96 16,23 – 

Самоконтроль 16,00 17,10 0,075* 17,58 16,73 – 

Везіння 14,17 15,00 – 15,31 14,54 – 

* на рівні тенденції 

 

Бачимо наскільки важливою є для студентської молоді соціальна підтримка 

їх прагнень. Можемо припустити, що відсутність соціального схвалення істотно 

знижує задоволеність стосунками. Були отримані зв’язки соціального схвалення з 

оцінкою взаємин як позитивних з колегами (r=0,446), інтимним партнером 

(r=0,358), друзями (r=0,365), родичами (r=0,275), знайомими (r=0,220) і навіть 

сусідами (r=0,250). Батьки оцінюються за іншими характеристиками: їх схвалення 

дій на задоволеність стосунками з точки зору молоді особливо не впливає. 

Переживання успіху складалося з трьох складових: досягнення бажаного, 

позитивні емоційні переживання, схвальна соціальна оцінка. Досягнення 

бажаного мало зовнішні причини (кореляція переживання успіху з везінням 

r=0,512, р≤0,01, з сприятливою ситуацією r=0,351, р≤0,01) і внутрішні (з 

самоконтролем r=0,416, р≤0,01; з компетентністю r=0,337, р≤0,01). Позитивні 

емоційні переживання успіху відобразилися у задоволеності соціальною 

ситуацією (r=0,506, р≤0,01), у суб'єктивному благополуччі (r=0,413, р≤0,01), 

переживання щастя (r=0,437, р≤0,01) і задоволеності життям (r=0,348, р≤0,01). 

Важливим для респондентів виявилося зовнішнє підтвердження успіху у вигляді 

соціальної помітності (r=0,334, р≤0,01), а відповідно й у ССБ (r=0,340, р≤0,01). 

Відзначимо, що на противагу поширеним поглядам щодо автономії як істотного 

чинника благополуччя, в нашому дослідженні зв’язків між автономією, 

переживанням свободи і ССБ не виявлено. 

ССБ є системним утворенням і забезпечується не тільки різними типами 

стосунків, але й відмінними чинниками. В експериментальній та контрольній 

групах найбільш впливові чинники соціального благополуччя відрізнялися. Так, в 

ході регресійного аналізу даних експериментальної (першої) групи до початку 
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занять, де залежною змінною був рівень ССБ, а незалежними – показники 

емоційного стану, психологічного благополуччя та соціальних уявлень, були 

отримані такі результати (R
2
=0,909). Найсуттєвішим атрибутом соціального 

благополуччя була задоволеність своїм становищем в суспільстві (R
2
=0,417 

β=0,629). Однак його причину вбачали у везінні (R
2
=0,113 β=0,627) та успіху 

(R
2
=0,091 β=0,284). Досить парадоксальним виявився негативний показник 

самоприйняття (R
2
=0,125 β=–0,402). Можемо припустити, що соціальне 

благополуччя пов’язано із соціальним тиском, вимушеними змінами (як 

поведінки, так і оцінки себе). Однак подібний зв'язок вимагає подальшого 

дослідження. Відзначимо негативний вплив на ССБ уявлення про справедливий 

світ (R
2
=0,056 β=–0,449). Згадується китайське прислів’я: «Хочеш стати 

нещасним, шукай справедливість». Можемо припустити, що у студентської 

молоді досягнення задоволення від соціального функціонування не пов’язується 

із реалізацією принципів соціального обміну (така тенденція була виявлена і в 

дорослій аудиторії). Очікувано вагомими чинниками соціального благополуччя 

індивіда є задоволеність стосунками з друзями (R
2
=0,052 β=0,402) і повага 

(R
2
=0,056 β=0,259). 

Оскільки дослідники зауважують, що неправомірно ставити знак рівності 

між соціальним благополуччям та задоволеністю своєю соціальною ситуацією, ми 

здійснили процедуру покрокового регресійного аналізу, виключивши цей 

параметр (R
2
=0,500). Отримані дані майже співпали з результатами контрольної 

групи: головним чинником ССБ стали життєві цілі (R
2
=0,318 β=0,536) та широта 

комунікативної мережі (R
2
=0,182 β=0,427). 

В контрольній групі головними чинниками набуття соціального 

благополуччя (R
2
=0,886) були життєві цілі (R

2
=0,607 β=0,577), уявлення про 

справедливий світ (R
2
=0,181 β=0,461) та, на відміну від першої групи, становище 

в сім’ї (R
2
=0,098 β=0,317). В другому замірі були отримані інші результати 

(R
2
=0,533): на першому місці було самоприйняття (R

2
=0,356 β=0,449), а на 

другому (R
2
=0,177 β=0,446) – повага. Ймовірним поясненням цієї закономірності, 

а також зафіксоване зниження компетентності та поваги, є особливості 
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проведення другого зрізу: відбувалася атестація студентів, що могла вплинути на 

їх самопочуття. Зауважимо, що атестацію переживали й студенти 

експериментальної групи, однак психологічні та соціально-психологічні ресурси 

дали змогу їм зреагувати з меншим стресом на дану навчальну ситуацію. 

Відзначимо, що в нашій вибірці підтверджуються результати американських 

дослідників, що щастя і задоволеність життям – це хоча і схожі, але різні 

психологічні феномени (r=0,761 p≤0,01). Рівень переживання щастя виявився 

більш стабільним, тоді як задоволеність життям змінилася в експериментальній 

групі. 

Можемо зробити висновок, що експериментальна група до початку занять 

мала трохи вищий рівень задоволеності стосунками із різними соціальними 

акторами, а відповідно і вищий рівень такого прояву соціального благополуччя, 

як задоволеність своїм соціальним становищем. 

Після проведення занять результати регресійного аналізу змінилися 

(R
2
=0,846). Так, найбільш істотним атрибутом ССБ виявилися позитивні стосунки 

(за методикою К. Ріфф) (R
2
=0,507 β=0,723), на другому місці (R

2
=0,203 β=0,294) 

виявилися життєві цілі, на третьому (R
2
=0,105 β=0,407) – контрольованість світу, 

а на четвертому (R
2
=0,032 β=0,219), як і до занять, – стосунки з друзями. Хотілося 

б відзначити принципову відмінність результатів до і після експерименту. На 

першому етапі студенти розглядали задоволеність своїм соціальним становищем 

як результат везіння та успіху, тобто респонденти відзначали, що вони нічого не 

роблять усвідомлено для досягнення бажаного стану у спільноті. На другому 

етапі учасники занять підкреслили, що їх гарні стосунки з оточуючими – це 

наслідок власного контролю соціальної ситуації. 

Результати занять в групі дорослих респондентів дещо відрізнялися від 

результатів в групах студентської молоді. Так, на етапі попереднього зрізу 

виявлено дещо більше осіб як з високим, так і з низьким рівнем ССБ (рис. 5.4 та 

5.5). Зауважимо, що на відміну від студентської групи, де не було виявлено 

низького рівня ССБ, в групі дорослих частка «неблагополучних» в соціальному 

плані в загальній вибірці до експерименту становила 18,8% (після занять – 15,9%).  



393 

 

 

Рис. 5.4. Рівні суб'єктивного соціального благополуччя в експериментальній групі 

дорослих до і після програми «Соціально-психологічний комфорт» (у %) 

 

Найбільше в експериментальній групі були представлені нижчий від 

середнього (28,1%) та середній (25%) рівень ССБ. Тоді як в контрольній групі 

однаково був представлений низький рівень ССБ і вище середнього (по 24,3%) 

(рис. 5.5). Вище було вказано, що соціальне благополуччя – динамічне явище, яке 

змінюється під впливом соціальних обставин і набуття соціального досвіду. 

Таким чином, зміни рівня ССБ були зафіксовані і в контрольній групі, однак вони 

носять випадковий характер і зумовлені реакцією на соціальну взаємодію, перш за 

все із шлюбним партнером (в нашому дослідженні зв'язок між рівнем ССБ і 

задоволеністю стосунками із шлюбним партнером в контрольній групі становить 

r=0,603, р≤0,00). 

Зауважимо, що в ході формувального експерименту зафіксовано як 

підвищення, так і зниження соціального благополуччя (рис. 5.3 та 5.6). Однак 

якщо в контрольній групі очікувано у найбільшої частки респондентів (35,1%) 

ССБ не змінилося, то в групі, яка відвідувала заняття, найбільша частка була тих, 

в кого рівень ССБ помірно підвищився: на 1 стен – у 37,5% респондентів і на 2 

стени – у 18,8%. 
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Рис. 5.5. Рівні суб'єктивного соціального благополуччя в контрольній групі 

дорослих (у %) 

 

Найбільш яскраві зміни ССБ під впливом занять і у дорослих стосувалися 

афективного компоненту: підвищилася задоволеність стосунками з більшістю 

соціальних акторів (найзначуще – з колегами і родичами). Учасники занять вище 

оцінювали успішність власного життя (очевидно, що навряд чи за час реалізації 

програми – три місяці – респонденти досягли значних життєвих успіхів, змінилася 

власне оцінка успішності). Також відбулися зміни у відчутті соціальної зв’язності 

та змісті соціальних переконань (табл. 5.3). 

Атмосфера занять підтверджувала лояльність оточуючих, що відбилося на 

оцінці доброти інших, їх піклування (на рівні тенденції підвищилася оцінка 

доброзичливості світу). Серед усіх показників ССБ найбільші зміни відбулися в 

сприйманні соціального схвалення (підвищення більше, ніж на 5 балів). Можемо 

припустити, що головний чинник впливу – безпосередня реакція учасників занять. 

В рамках тренінгової взаємодії учасники отримали підтримку, повагу і схвалення 

від малознайомих людей і колег. Більший вплив на ССБ здійснили не нові знання 

чи навички, а сприятливе соціальне середовище, яке є артефактом тренінгового 

процесу. 
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Рис. 5.6. Динаміка змін ССБ (перехід в групу наступного рівня) в 

експериментальній і контрольній групах дорослих 

 

Як і у студентської молоді, в групі дорослих підвищилося відчуття 

контрольованості світу, яке зросло через переконання можливості впливу на 

соціальне оточення (зниження вивченої безпорадості). В контрольній групі 

очевидно знизився рівень ССБ через проблеми із шлюбним партнером, що 

спровокувало відчуття самотності і зниження задоволеності соціальним 

функціонуванням. Іншим важливим аспектом зниження ССБ є відчуття 

неконтрольованості подій власного життя, їх випадковості. На думку 

респондентів життєві події не можна передбачити, а відповідно й їх контролювати 

(впливати). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що програма психологічного 

супроводу з елементами соціально-психологічний тренінгу не тільки підвищила 

афективну складову (рівень суб'єктивного благополуччя та задоволеність 

стосунками з батьками, партнером та друзями, оцінка стосунків як позитивних), 

але й надала навички регуляції соціальної поведінки, за рахунок чого учасники 
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експерименту змогли домогтися більшого соціального схвалення / поваги. 

Останнє стало причиною підвищення і загального рівня ССБ. 

Таблиця 5.3 

Результати оптимізації ССБ у випробовуваних 
 

 Експериментальна група Контрольна група 

до після р до після р 

Соціальна помітність 44,97 45,09 – 41,73 43,19 – 

Соціальна дистантність 18,19 15,78 0,023 16,65 20,40 0,001 

Емоційне прийняття 42,63 41,53 – 39,43 40,92 – 

Соціальне схвалення 37,16 42,84 0,000 40,86 41,08 – 

Соціальні переконання 18,75 22,09 0,007 18,70 18,43 – 

Загальний показник ССБ 125,25 135,56 0,000 124,11 123,46 – 

Статус 29,97 32,00 – 28,70 28,62 – 

Соціальна зв’язність 3,16 3,42 – 3,22 2,89 – 

Досягнення успіху 3,0 4,03 0,000 3,35 3,16 – 

Відчуття свободи 3,72 4,16 0,075* 4,19 3,81 0,034 

Стосунки за батьками (max – 5) 3,97 4,72 0,011 4,03 4,06 – 

Стосунки з партнером (max – 5) 3,81 4,44 0,025 3,84 3,19 0,032 

Стосунки з родичами (max – 5) 3,78 4,50 0,001 3,79 3,51 – 

Стосунки з друзями (max – 5) 4,16 4,47 0,077* 3,95 3,92 – 

Стосунки з колегами (max – 5) 3,66 4,44 0,000 3,65 3,81 – 

Стосунки із знайомими (max – 5) 3,81 4,19 – 3,70 3,65 – 

Задоволеність власною 

соціальною ситуацією (max – 5) 

3,13 3,63 0,073* 3,38 2,95 0,014 

Доброзичливість світу 15,40 16,72 – 14,92 14,44 – 

Доброта людей 15,76 17,20 0,031 14,80 15,28 – 

Справедливість світу 16,36 16,68 – 15,36 15,08 – 

Контрольованість світу 15,40 16,92 0,057* 16,16 15,44 – 

Випадковість подій 15,04 14,72 – 13,68 15,84 0,015 

Цінність Я 17,48 18,36 – 16,36 17,20 – 

Самоконтроль 17,04 16,50 – 16,28 16,36 – 

Везіння 14,80 16,36 0,031 14,48 13,96 – 

* на рівні тенденції 

 

Відзначимо, що відбулися зміни і раціонального компоненту (системи 

соціальних уявлень), особливо у дорослих респондентів. Зокрема це стосується 

оцінки сприятливості (доброзичливості) навколишнього середовища та доброти 

людей. Важливу роль в цьому процесі відіграли емоційні зв’язки, що 

встановлювалися в ході занять, а також їх атмосфера, яка була зорієнтована на 

переживання позитивного афекту. Зауважимо, що хоча такої мети і не ставилося, 

значуще підвищилася впевненість в собі й у своїх діях (попереднє дослідження 

показало, що вона найбільш істотний психологічний чинник ССБ). Збільшилася 
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суб’єктивна оцінка власної успішності. Більш чутливою до зміни афективного 

компонента ССБ виявилася студентська молодь, тоді як в дорослої аудиторії 

змінювався когнітивний компонент ССБ через рефлексивність і керованість 

власної соціальної поведінки. 

Вважаємо, що головної мети було досягнуто: покращені психологічні 

параметри соціально-психологічного функціонування особистості, статистично 

значуще підвищилися всі вимірювані типи її благополуччя: психологічне, 

емоційне та соціальне. Були засвоєні соціальні навички позитивної взаємодії. 

Узагальнюючи результати експерименту, ми можемо підтвердити ефективність 

програми «Соціально-психологічний комфорт» і корекції рівня соціального 

благополуччя, що дозволяє рекомендувати її для використання в психологічній 

практиці. 

В силу організаційних причин запропоновані заняття не враховували 

особливості переживання (тип) ССБ, хоча мета психологічної роботи в кожному 

випадку буде відрізнятися. Тому подальший розвиток даної програми вбачаємо в 

розробці діагностичного інструментарію та модифікації занять під конкретні 

соціально-психологічні задачі. 

 

Висновки до розділу 5 

Проаналізовані підходи до визначення мети психологічної роботи для 

оптимізації соціального функціонування особи. По-перше, це формування 

соціалізованої особистості, якій притаманні нормована соціальна поведінка і 

реакції, що, в свою чергу, приводить до її соціального прийняття та суспільного 

визнання; по-друге, формування соціально зрілої особистості, якій притаманні 

розуміння сутності соціальних процесів, усвідомленість і рівновага 

індивідуальних і соціальних цілей, соціальна відповідальність, довільна регуляція 

соціальної поведінки. 

Метою психологічного супроводу оптимізації ССБ є зміна фокусу 

сприймання дійсності та способу мислення (культура позитивності), адже 

вирішення проблем є важливим чинником розвитку особистості. Особистість є 
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самодетермінованою: вона самостійно визначає мету і засоби досягнення 

особистісних змін. Розроблено чимало технік і прийомів, що дозволяють впливати 

на благополуччя особистості: інформування за допомогою університетських 

курсів і науково-популярної літератури (бібліотерапія), інтернет-консультування і 

вебінари, відповідно орієнтовані мобільні додатки, коучінг, тренінги та позитивна 

психотерапія. 

Основними критеріями ССБ, на нашу думку, є: рівень задоволеності 

соціальних потреб, сформована імпліцитна концепція благополуччя, баланс 

позитивних і негативних переживань, пов’язаних із соціальним буттям, готовність 

до активної рефлексованої взаємодії із соціальними суб’єктами. Тому основними 

напрямами психологічного супроводу з метою оптимізації переживання ССБ 

постає: по-перше, збільшення рівня рефлексивності, по-друге, відновлення 

балансу окремих компонентів ССБ; по-третє, набуття таких соціальних навичок, 

які дали б змогу у взаємодії врахувати як особисті прагнення, так і дії інших 

людей, а також соціальну ситуацію в цілому. 

Рефлексивність стосується як усвідомлення особою власних соціальних 

потреб, так і уявлень про благополуччя як таке, а також уявлення про її ідеальний 

соціально-психологічний простір, який сприятиме становленню аутентичної 

суб’єктності. Важливими є відновлення балансу між окремими компонентами 

імпліцитної концепції благополуччя, а також допомога клієнту у збалансуванні 

ідіоцентричної та алоцентричної орієнтацій, оскільки дане явище є умовою 

поєднання суб’єктивних відчуттів комфорту в ході самореалізації з нормативними 

вимогами соціальної системи; за запитом може проводитися робота щодо 

усвідомлення «кола довіри», виходячи з суб’єктивного досвіду, а також рівня 

довіри для різних соціальних ситуацій. Суттєвим є забезпечення надбання особою 

таких навичок, які дали б їй можливість усвідомлено визначати характер 

соціальної взаємодії і певним чином контролювати її. 

Засобами набуття ССБ є позитивне мислення і позитивна взаємодія. 

Позитивне мислення ми розглядаємо як структурні когнітивні особистісні 

диспозиції, що зумовлюють вибірковість запам’ятовування подій (позитивна 
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пам'ять), позитивний чи негативний стиль пояснення різних подій в 

теперішньому, позитивні або негативні очікування від певних ситуацій в 

майбутньому, позитивні фантазії. Ключовою умовою досягнення ССБ є позитивна 

взаємодія – така взаємодія, що сприяє підвищенню суб'єктивного соціального 

благополуччя всіх її учасників. Ми вважаємо позитивними такі форми соціальної 

взаємодії як вдячність, щирий інтерес (активно-конструктивна відповідь), довіра, 

прощення, підтримка інших, добрі справи (альтруїзм, допомога), похвала, 

компліменти. 

Практичне застосування моделі реалізоване в програмі психологічного 

супроводу з елементами тренінгу «Соціально-психологічний комфорт». Її метою є 

розвиток позитивного соціального мислення, формування навичок емоційної 

регуляції та рефлексії, позитивної соціальної взаємодії, підвищення позитивних 

переживань, пов’язаних з соціальними суб’єктами. Результативність занять 

доведена в ході формувального експерименту: статистично достовірно 

підвищився рівень благополуччя (соціального, психологічного, емоційного). 

Перспективи досліджень вбачаємо у розробленні варіацій тренінгу 

відповідно до виявленого типу переживання суб’єктивного соціального 

благополуччя (зарадного, дбайливого, незалежного, безпорадного), а також 

розробці навчального спецкурсу «Психологія соціального благополуччя», де крім 

практичних (тренінгових) занять буде використовуватися інформування 

(лекційні) заняття. 
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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: 

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. 
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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 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 
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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. 
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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, 

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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благополуччя 

Eyles J., 1986 

[28, р.439] 

умови, в яких потреби та бажання населення задоволені потреби 
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благополуччя 

Larson J.S., 1993 

[32, р.186] 

внутрішні відповіді на стимули – почуття, думки та 

поведінку, – які відображають задоволення або 
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задоволеність 
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Keyes C.L.M., 

1998 [30, р.122] 

повідомлення про те, як люди бачать свої стосунки з 

іншими людьми й більш широкими спільнотами, а 

також власне функціонування в суспільстві 

стосунки 

функціонування 

Соціальне 

благополуччя 

Куликов Л.В., 

2000 [13, с.498] 

задоволеність особистості своїм соціальним статусом і 

актуальним станом суспільства, до якого вона 

належить; задоволеність міжособовими зв’язками та 

статусом в мікросоціальному оточенні, відчуття 

єднання 

задоволеність 

(оцінка) 

компонент 

суб’єктивного 

благополуччя 

Суб’єктивний 

компонент 

соціального 

благополуччя 

Добрых А.В., 

2007 [8, с.7] 

ступінь та рівень задоволеності людей своїми 

соціальними контактами, становищем, забезпеченістю й 

перспективами в суспільстві 

задоволеність 

(оцінка) 

 

компонент 

якості життя 

Соціальне 

благополуччя 

Мерзлякова 

И.В., 2007 [15, 

с.5] 

оптимальний стан людини, соціальних груп, спільнот й 

суспільства в цілому 

стан 

показник 

функціонування 

соціальної сфери 

Соціальне 

благополуччя 

Evans S., Vallelly 

S., 2007 [27, р.2] 

аспект загального суб'єктивного благополуччя, що 

стосується соціальної взаємодії та залученості 

оцінка 

Модус 

соціального 

самовизначення 

Шамионов Р.М., 

2008 [25, с.102] 

система зв’язків та стосунків, що кваліфікуються як 

достатні для збереження внутрішньої рівноваги 

стосунки 

 

модус 

суб’єктивного 

благополуччя 

Соціальне 

благополуччя 

Joshanloo M., 

Ghaedi G., 2009 

[29, p.295] 

частина евдемонічного аспекту благополуччя, яка 

фокусується на соціальному житті 

компонент 

суб’єктивного 

благополуччя в 

евдемонічній 

трактовці 

Соціальне 

благополуччя 

Skilton L., 2009 

[33, р.2] 

виникнення позитивного або негативного психічного 

стану не тільки від дій інших людей, але й від володіння 

суспільними благами, стосунків з іншими людьми 

стан 

стосунки 

Соціальне 

благополуччя 

складний, багатогранний, динамічний процес 

задоволення та розвитку фізичних, духовних і 

задоволеність 

потреб 
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Рахлина Л.В., 

2009 [18, с.4] 

соціальних потреб, а також наявність необхідних умов в 

суспільстві для задоволення даних потреб 

Соціальне 

благополуччя 

Захаров М.В., 

2011 [9, с.14] 

(широке) інтегральна оцінка, що відображає реальну 

ситуацію в країні, або суб'єктивна оцінка індивідами та 

спільностями ступеню задоволення їх матеріальних і 

духовних потреб; 

(вузьке) задоволеність особистості своїм соціальним 

статусом і актуальним станом суспільства, до якого 

вона належить; а також задоволеність міжособовими 

зв’язками і статусом в мікросоціальному оточенні, 

відчуття спільності 

задоволеність 

(оцінка) 

потреби 

Соціальне 

благополуччя 

Хащенко В.А., 

2012 [23, с.117] 

задоволеність відносинами з найближчим соціальним 

оточенням (мікросередовище), задоволеність станом 

людини в суспільстві 

задоволеність 

(оцінка) 

відносини 

Благополуччя 

Бессонова Ю.В., 

2013 [6, с.33] 

інтегральний психічний феномен, цілісне переживання, 

що відображає успішність функціонування індивіда в 

соціальному середовищі, і супроводжується 

сприятливим емоційним фоном, функціональним 

станом організму і психіки та позитивним 

самоставленням, довірчим ставленням до світу 

функціонування 

емоції 

Соціальне 

благополуччя 

La Placa V. и др., 

2013 [31, р.2] 

оптимальне функціонування в суспільстві; 

екзистенційний мультиконцепт, який втілює людський 

досвід життя 

функціонування 

Соціальне 

благополуччя 

Батурин Н.А., 

Башкатов С.А., 

Гафарова Н.В., 

2013 [5, с.5] 

ступінь задоволеності людини якістю своїх 

міжособових стосунків, а також ступінь задоволеності 

своїм соціальним статусом і соціальними ролями 

задоволеність 

(оцінка) 

стосунки 

Соціальне 

благополуччя 

Chouhury S.R., 

Barman A., 2014 

[26, р.261] 

здатність особистості успішно взаємодіяти в межах 

конкретної соціальної ситуації або групи; оцінка якості 

зв’язків з спільнотою та групою 

соціальна 

компетентність 

оцінка 

Соціальне 

самопочуття 

Петрова Л.Е., 

2000 [17, с.52] 

інтегральна характеристика реалізації життєвої стратегії 

особистості, суб’єктивних її сторін; синдром 

усвідомлення, що відображає співвідношення між 

рівнем домагань і ступенем задоволення потреб 

суб’єкта, які представлені як когнітивні утворення 

когніції 

потреби 

самооцінка 

Соціальне 

самопочуття 

Крупец Я.Н., 

2003 [12, с.143] 

індикатор успішності процесу адаптації, який 

складається з трьох складових: внутрішнього стану 

людини (здоров’я, настрій, відчуття щастя, оптимізму); 

оцінки зовнішніх умов (сприймання ситуації в країні і 

часі, в якому людини доводиться жити); сприймання 

власного становища в нових умовах 

адаптація 

оцінка 

сприймання 

Соціальне 

самопочуття 

Симонович Н.Г., 

2003 [19, с.5] 

переживання представників конкретного суспільства 

(групи, колективу) з приводу прояву складного 

співвідношення між індивідуальними і соціальними 

очікуваннями та задоволеністю своїм реальним 

статусом та положенням, життям в цілому 

задоволеність 

(оцінка) 

потреби 



439 

 

Соціальне 

самопочуття 

Барсукова С.Ю., 

2003 [3, с.58] 

емоційний стан оцінного характеру, пов'язаний із 

суб'єктивним сприйманням реальності і себе в ній 

емоції 

оцінка 

стан 

Соціальне 

самопочуття 

Аргунова В.Н., 

2008 [1, с.148] 

особистісне сприймання соціальних процесів в 

ближньому соціальному оточенні, регіоні, країні 

процес 

соціального 

пізнання 

Соціальне 

самопочуття 

Лебедева С.О., 

Пучкова М.О., 

2009 [14, с.144] 

інтегральна характеристика задоволеності або 

незадоволеності людини своїм соціальним положенням, 

узагальнений індикатор реакції населення на соціальні 

перетворення, який визначається ступенем задоволення 

їх соціальних потреб 

задоволеність 

(оцінка) 

потреби 

Соціальне 

самопочуття 

Трощинський 

В.П., 2009 [22, 

c.8] 

суб’єктивне оцінювання людьми рівня задоволення 

власних потреб та інтересів суспільством чи його 

окремими інститутами. Така самооцінка виступає 

духовним стимулом і скеровуючою силою суспільної 

активності окремих індивідів і соціальних груп 

задоволеність 

потреб 

оцінка 

Соціальне 

самопочуття 

Баталова Н.Л., 

2009 [4, c.9] 

комплексна оцінка індивідом (соціальною групою, 

спільнотою) свого місцеположення в структурі соціуму, 

що спирається на ступінь успішності соціальної 

адаптації, адекватності поведінкових паттернів і 

системи цінностей, що формуються в процесі інтеграції 

соціального суб’єкта в змінну соціальну реальність в 

умовах конкретного соціального часу  

оцінка 

Соціальне 

самопочуття 

Кондратьева 

Н.А., Ветвицкая 

А.В., 2010 [11, с. 

15] 

складна і різнобічна категорія, що характеризується 

базисними уявленнями та емоційно-оцінним ставленням 

індивіда до соціальної реальності, змінам, що 

відбуваються в суспільстві, і своєму місці в структурі 

суспільства в даний період часу 

емоції 

оцінка 

Соціальне 

самопочуття 

Михайлова Л.И., 

2010 [16, c.46] 

певний стан переживання з приводу комфортності або 

дискомфортності свого буття в соціумі 

стан 

Соціальне 

самопочуття 

Головаха Е.И., 

Панина Н.В., 

2010 [6, с.11] 

узагальнена емоційно-оцінна реакція на соціальні зміни 

та своє положення в суспільстві, що трансформується  

емоції 

Соціальне 

самопочуття 

Стризое А.Л., 

2010 [21, с.78] 

об’єктивно-суб’єктивна характеристика, яка відображає 

рівень задоволення соціальних потреб, а також власного 

положення в порівнянні з іншими індивідами і 

соціальними групами 

потреби 

Соціальне 

самопочуття 

Гриценко Г.Д., 

Лепилкина О.И. 

и др., 2011 [20, 

c.14] 

органічний стан суб’єктивних та об’єктивних життєвих 

факторів, фізіологічних і психологічних можливостей 

особистості, позитивних і негативних умов формування 

життєвої стратегії 

система 

факторів 

життєва 

стратегія 

Соціальне 

самопочуття 

інтегральна характеристика самим суб’єктом його 

взаємодії з іншими суб’єктами на основі рефлексивних 

рефлексія 
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Чугуенко В.М., 

Бобкова Е.М., 

2013 [24, с.19] 

знань і розуміння системи статусно-рольових відносин в 

суспільстві 

Соціальне 

самопочуття 

Аргунова В.Н., 

Кодина И.Н., 

2013 [2, c.7] 

соціально-психологічний феномен, що формується в 

результаті взаємодії людини з суспільством; цілісне 

емоційно-когнітивне утворення, що характеризує 

ставлення до життя індивіда й спільноти; 

об’єктивується у вигляді оцінки індивідом обставин 

свого життя, процесів, що відбуваються в близькому 

соціальному оточенні, місті, регіоні, країні 

ставлення 

оцінка 

емоції 

Соціальне 

самопочуття 

Осинский И.И., 

Бутуева З.И., 

2015 [10, с.38] 

багатовимірна характеристика соціально-

психологічного стану, емоційно-ціннісна форма 

свідомості, яка проявляється в результаті суб’єктивного 

переживання людьми свого стану і змінюється під 

впливом внутрішньої структури особистості, а також 

навколишнього соціального середовища 

емоції  

оцінка 

стан 
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Додаток Б. Коефіцієнти вибірковості за даними «Шкали соціального 

благополуччя» К. Л. М. Кіз 
Шкали методики Шкала 

інтеграції 

Шкала 

внеску 

Шкала 

актуаліза

ції 

Шкала 

включено

сті 

Шкала 

прийняття 

Індекс 

складн

ості*** 

Соц. інтеграція 1 (–) –0,552** –0,385** –0,194* –0,282** –0,209** 13,3 

Соц. інтеграція 2 0,639** 0,406**  0,195*  24,8 

Соц. інтеграція 3 0,739** 0,563 **  0,289** 0,227* 27,3 

Соц. інтеграція 4 0,739** 0,486** 0,210** 0,293** 0,279** 24,2 

Соц. інтеграція 5 0,722** 0,455** 0,284** 0,282** 0,329** 19,4 

Соц. інтеграція 6 (–) –0,503** –0,406** –0,240** –0,222** –0,297** 18,8 

Соц. інтеграція 7 0,650** 0,562** 0,440** 0,230** 0,358** 16,4 

Соц. внесок 1 0,444** 0,673** 0,154* 0,256** 0,164* 20,6 

Соц. внесок 2 (–) –0,219 –0,525** –0,257** –0,267** –0,272** 18,8 

Соц. внесок 3 (–) –0,456** –0,619** –0,318** –0,324** –0,426** 15,2 

Соц. внесок 4 0,493** 0,566** 0,258**  0,274** 20,6 

Соц. внесок 5 (–) –0,492** –0,744** –0,283** –0,452** –0,336** 17,0 

Соц. внесок 6 0,649** 0,698** 0,251** 0,319** 0,301** 26,7 

Соц. актуалізація 1 0,157*  0,556**  0,260* 20,6 

Соц. актуалізація 2 (–) –0,260** –0,291** –0,681** –0,239** –0,335** 22,4 

Соц. актуалізація 3 (–) –0,275** –0,254** –0,605** –0,195* –0,340** 16,4 

Соц. актуалізація 4   –0,497**  –0,243** 14,5 

Соц. актуалізація 5 0,205** 0,196* 0,512** 0,346** 0,215** 17,7 

Соц. актуалізація 6 0,270** 0,278** 0,601** 0,169* 0,372** 26,7 

Соц. актуалізація 7 (–) –0,256** –0,391** –0,508** –0,286** –0,369** 14,5 

Соц. включеність 1 (–) –0,328** –0,320** –0,253** –0,523** –0,343** 16,4 

Соц. включеність 2 (–) –0,187* –0,211** –0,180* –0,614**  18,8 

Соц. включеність 3    0,365**  17,6 

Соц. включеність 4 (–)  –0,200*  –0,539**  21,8 

Соц. включеність 5 (–) –0,327** –0,436** –0,244** –0,604** –0,326** 17,0 

Соц. включеність 6 0,293** 0,311** 0,255** 0,485** 0,154* 9,1 

Соц. включеність 7 (–) –0,183* –0,237** –0,273** –0,683** –0,245** 18,8 

Соц. прийняття 1    –0,162* 0,346** 21,8 

Соц. прийняття 2 (–) –0,316** –0,408** –0,403** –0,341** –0,630** 19,4 

Соц. прийняття 3 0,265** 0,268** 0,406** 0,199* 0,528** 13,3 

Соц. прийняття 4 (–)  –0,164* –0,190*  –0,516 22,4 

Соц. прийняття 5 (–) –0,326** –0,329** –0,321** –0,358** –0,683** 16,4 

Соц. прийняття 6 (–) –0,254** –0,376** –0,376** –0,254** –0,646** 21,2 

Соц. прийняття 7 (–) –0,252** –0,336** –0,417** –0,306** –0,649** 20,6 

Соц. прийняття 8 0,330** 0,245** 0,219**  0,504** 27,3 

Альфа Кронбаха 0,368 0,085 0,05 0,375 0,372  

* – р≤0,05  ** – р≤0,01 

*** індекс складності показує відсоток «середніх» відповідей (бал 4, умовно «не можу 

визначитися»), вважається, що відсоток не повинен бути більше 25%. 
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Додаток В. Результати статистичного аналізу при побудові опитувальника 

Додаток В1. Факторна структура моделі ССБ (після обертання) (N=686) 
Пункти і шкали Фактори 

1 2 3 4 5 Індекс** 

Соціальна помітність 

1. Люди вважають мене впливовою 

особистістю (п89) 

0,674*     0,473 

2. Я часто беру участь в громадській 

діяльності (п94) 

0,642     0,429 

3. Я активно залучений в життя людей (п105) 0,621     0,452 

4. Я відомий успіхами, яких я досяг (п86) 0,602     0,369 

5. Люди вважають, що я досяг більшого 

успіху, ніж інші (п97) 

0,593     0,357 

6. Я відчуваю себе зв’язаним з більшістю 

людей (п98) 

0,547     0,396 

7. Моя діяльність важлива для суспільства 

(п108) 

0,540     0,414 

8. Якщо необхідно, я можу взяти на себе 

лідерство в групі (п55) 

0,528     0,416 

9. Мої головні потреби задовольняються, 

оскільки я – важлива частина суспільства 

(п78) 

0,515   0,393  0,526 

10. Можу сказати, що я – важлива частина 

тих груп, членом яких я є (п49) 

0,506   0,410  0,590 

Соціальна дистантність 

11. Я відчуваю себе дистанційованим від 

людей (п91) 

 0,724    –0,419 

12. Я відчуваю себе відмежованим від світу, 

що мене оточує (п103) 

 0,716    –0,465 

13. Я відчуваю, що втрачаю сенс зв’язності з 

суспільством (п115) 

 0,702    –0,380 

14. Я переживаю відчуття безнадійності 

через неможливість змінити своє становище 

в суспільстві (п99) 

 0,670    –0,316 

15. Я часто відчуваю себе самотнім (п112)  0,644    –0,403 

16. Люди байдужі до моєї думки (п113)  0,623  –

0,327 

 –0,391 

17. Немає сенсу турбуватися про майбутнє, 

оскільки я все рівно нічого не можу зробити 

(п83) 

 0,586    –0,243 

Емоційне прийняття (гарні стосунки з близькими) 

18. Я отримую підтримку від близьких, коли 

її потребую (п34) 

  0,743   0,480 

19. Я можу повністю довіритися сім’ї та 

друзям (п26) 

  0,720   0,417 

20. Я завжди можу розраховувати на 

допомогу близьких (п47) 

  0,650   0,560 

21. Стосунки з друзями та сім’єю приносять 

мені задоволення (п54) 

  0,644   0,457 

22. Я задоволений тим положенням, яке я 

займаю в сім’ї та дружній групі (п25) 

  0,625   0,432 
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23. Я відчуваю себе визнаним близькими 

людьми (п1) 

  0,527   0,385 

24. У мене гарні стосунки з тими людьми, з 

якими я мешкаю разом (п11) 

  0,501   0,351 

Соціальне схвалення 

25. Я відчуваю, що оточуючі ставляться до 

мене з повагою (п18) 

   0,716  0,676 

26. Інші люди цінять мене як особистість 

(п9) 

   0,707  0,591 

27. Я вважаю, що подобаюсь людям (п82) 0,351   0,558  0,656 

28. Люди вважають мене надійним (п72)    0,491  0,514 

29. Більшість людей схвалює мої дії (п3)    0,489  0,518 

30. Я вважаю, що люди дійсно мене люблять 

(п28) 

  0,376 0,478  0,650 

31. Інші цінять мою роль в групі (вдома, на 

роботі, під час дозвілля) (п58) 

0,322   0,468  0,629 

Соціальні переконання 

32. Більшість людей завжди поводить себе 

чесно (п53) 

    0,789 0,341 

33. Більшості людей можна довіряти (п42)     0,775 0,338 

34. Я вважаю, що люди добрі (п59)     0,678 0,303 

35. Здебільшого можна бути впевненим, що 

інші бажають тобі добра (п51) 

    0,666 0,304 

36. Я вважаю, що більшість людей захищає 

виключно свої інтереси (п35–) 

    0,603 0,209 

– * вказані факторні навантаження вищі 0,32 

– ** індекс – фактор другого порядку 

 

Додаток В2. Описові характеристики пунктів опитувальника (N=686) 
№ Пункт шкали М CD Skewness Kurtosis 

1 Люди вважають мене впливовою особистістю (п89) 3,85 1,289 0,153 –0,025 

2 Я часто беру участь в громадській діяльності (п94) 4,06 1,542 0,003 –0,537 

3 Я активно залучений в життя людей (п105) 4,05 1,371 –0,141 –0,112 

4 Я відомий успіхами, яких я досяг (п86) 3,95 1,423 –0,034 –0,377 

5 Люди вважають, що я досяг більшого успіху, ніж 

інші (п97) 

3,81 1,328 0,020 –0,284 

6 Я відчуваю себе зв’язаним з більшістю людей (п98) 4,13 1,371 –0,257 –0,248 

7 Моя діяльність важлива для суспільства (п108) 4,28 1,310 –0,228 0,026 

8 Якщо необхідно, я можу взяти на себе лідерство в 

групі (п55) 

4,98 1,589 –0,674 –0,175 

9 Мої головні потреби задовольняються, оскільки я – 

важлива частина суспільства (п78) 

4,35 1,311 –0,258 0,088 

10 Можу сказати, що я – важлива частина тих груп, 

членом яких я є (п49) 

4,60 1,272 –0,275 –0,090 

11 Я відчуваю себе дистанційованим від людей (п91) 3,16 1,574 0,536 –0,379 

12 Я відчуваю себе відмежованим від світу, що мене 

оточує (п103) 

2,90 1,530 0,709 –0,118 

13 Я відчуваю, що втрачаю сенс зв’язності з 

суспільством (п115) 

3,11 1,447 0,422 –0,424 

14 Я переживаю відчуття безнадійності через 

неможливість змінити своє становище в суспільстві 

3,23 1,504 0,270 –0,676 
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(п99) 

15 Я часто відчуваю себе самотнім (п112) 3,22 1,751 0,513 –0,737 

16 Люди байдужі до моєї думки (п113) 2,92 1,341 0,498 –0,116 

17 Немає сенсу турбуватися про майбутнє, оскільки я 

все рівно нічого не можу зробити (п83) 

2,69 1,583 0,810 –0,159 

18 Я отримую підтримку від близьких, коли її 

потребую (п34) 

5,54 1,230 –0,996 1,087 

19 Я можу повністю довіритися сім’ї та друзям (п26) 5,26 1,489 –0,809 0,034 

20 Я завжди можу розраховувати на допомогу 

близьких (п47) 

5,20 1,302 –0,758 0,349 

21 Стосунки з друзями та сім’єю приносять мені 

задоволення (п54) 

5,74 1,179 –1,097 1,434 

22 Я задоволений тим положенням, яке я займаю в 

сім’ї та дружній групі (п25) 

5,33 1,329 –0,891 0,594 

23 Я відчуваю себе визнаним близькими людьми (п1) 5,65 1,160 –1,051 1,345 

24 У мене гарні стосунки з тими людьми, з якими я 

мешкаю разом (п11) 

6,01 1,165 –1,572 2,936 

25 Я відчуваю, що оточуючі ставляться до мене з 

повагою (п18) 

4,92 1,072 –0,680 1,030 

26 Інші люди цінять мене як особистість (п9) 5,05 1,100 –0,688 1,153 

27 Я вважаю, що подобаюсь людям (п82) 4,61 1,214 –0,544 0,715 

28 Люди вважають мене надійним (п72) 5,17 1,145 –0,554 0,439 

29 Більшість людей схвалює мої дії (п3) 4,64 1,089 –0,503 0,857 

30 Я вважаю, що люди дійсно мене люблять (п28) 4,78 1,288 –0,514 0,449 

31 Інші цінять мою роль в групі (вдома, на роботі, під 

час дозвілля) (п58) 

5,08 1,140 –0,707 0,920 

32 Більшість людей завжди поводить себе чесно (п53) 3,00 1,344 0,353 –0,343 

33 Більшості людей можна довіряти (п42) 3,09 1,542 0,385 –0,563 

34 Я вважаю, що люди добрі (п59) 4,10 1,488 –0,263 –0,365 

35 Здебільшого можна бути впевненим, що інші 

бажають тобі добра (п51) 

4,14 1,348 –0,279 –0,262 

36 Я вважаю, що більшість людей захищає виключно 

свої інтереси (п35–) 

3,11 1,425 0,396 –0,399 
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Додаток Д. Авторський «Опитувальник параметрів суб'єктивного соціального 

благополуччя» 
Україномовний варіант методики 

Оцініть своє соціальне життя за останні три місяці. Для відображення Вашої відповіді, 

оберіть один з семи варіантів оцінок, що Вам підходить: 1 – абсолютно не згоден; 2 – не 

згоден; 3 – швидше не згоден; 4 – щось посередині; 5 – швидше згоден; 6 – згоден, 7 – 

абсолютно згоден. Обраний Вами варіант відповіді позначте в бланку у відповідній клітинці. 

Будь ласка, не залишайте жодну позицію непозначеною. 
 Прояви 1 2 3 4 5 6 7 

1 Я відчуваю себе визнаним близькими людьми        

2 У мене гарні стосунки з тими людьми, з якими я мешкаю 

разом 

       

3 Я відчуваю себе відмежованим від світу, що мене оточує        

4 Я відчуваю, що оточуючі ставляться до мене з повагою        

5 Я задоволений тим положенням, яке я займаю в сім’ї та 

дружній групі 

       

6 Більшості людей можна довіряти        

7 Я часто відчуваю себе самотнім        

8 Я вважаю, що люди дійсно мене люблять         

9 Я вважаю, що більшість людей захищає виключно свої 

інтереси 

       

10 Я отримую підтримку від близьких і друзів, коли її потребую        

11 Можу сказати, що я – важлива частина тих груп, членом яких 

я є 

       

12 Люди байдужі до моєї думки        

13 Здебільшого можна бути впевненим, що інші бажають тобі 

добра 

       

14 Люди вважають мене впливовою особистістю        

15 Більшість людей завжди поводить себе чесно        

16 Стосунки з друзями та сім’єю приносять мені задоволення        

17 Якщо необхідно, я можу взяти на себе лідерство в групі        

18 Інші цінують мою роль в групі (вдома, на роботі, під час 

дозвілля) 

       

19 Я вважаю, що люди добрі        

20 Я можу повністю довіритися сім’ї та друзям        

21 Люди вважають мене надійним        

22 Мої головні потреби задовольняються, оскільки я – важлива 

частина суспільства 

       

23 Я вважаю, що подобаюсь людям        

24 Немає сенсу турбуватися про майбутнє, оскільки я все рівно 

нічого не можу зробити 

       

25 Я відомий успіхами, яких я досяг        

26 Я відчуваю себе дистанційованим від людей        

27 Я часто беру участь в громадській діяльності        

28 Люди вважають, що я досяг більшого успіху, ніж інші        

29 Я відчуваю себе зв’язаним з більшістю людей        

30 Я переживаю відчуття безнадійності через неможливість 

змінити своє становище в суспільстві (статус) 

       

31 Я активно залучений в життя людей        

32 Моя діяльність важлива для суспільства        

33 Більшість людей схвалює мої дії        
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34 Я відчуваю, що втрачаю сенс зв’язності з суспільством        

35 Я завжди можу розраховувати на допомогу близьких        

36 Інші люди цінять мене як особистість        

 

Російськомовний варіант методики 

Оцените свою социальную жизнь за последние три месяца. Для отражения Вашего ответа, 

выберите один из семи вариантов оценок, подходящий, по вашему мнению: 1 – абсолютно не 

согласен; 2 – не согласен; 3 – скорее не согласен; 4 – нечто среднее; 5 – скорее согласен; 6 – 

согласен, 7 – абсолютно согласен. Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке в 

соответствующей ячейке. Пожалуйста, не оставляйте ни одну позицию неотмеченной. 
 Проявления 1 2 3 4 5 6 7 

1 Я чувствую себя признанным близкими людьми        

2 У меня хорошие отношения с теми людьми, с которыми я 

проживаю вместе 

       

3 Я чувствую себя отгороженным от мира, который окружает меня        

4 Я чувствую, что окружающие относятся ко мне с уважением        

5 Я доволен тем положением, которое занимаю в семье и дружеской 

группе 

       

6 Большинству людей можно доверять        

7 Я часто чувствую себя одиноким        

8 Я чувствую, что люди действительно меня любят        

9 Я думаю, что большинство людей защищает только свои интересы        

10 Мои друзья и близкие оказывают поддержку, если это необходимо        

11 Могу сказать, что я – важная часть тех групп, членом которых я 

являюсь 

       

12 Люди безразличны к моему мнению        

13 По большей части можно быть уверенным, что другие хотят тебе 

хорошего 

       

14 Люди находят меня влиятельным человеком        

15 Большинство людей всегда поступает честно        

16 Отношения с друзьями и семьей доставляют мне удовольствие        

17 Если необходимо, я могу взять на себя лидерство в группе        

18 Другие ценят мою роль в группе (дома, на работе, во время 

проведения досуга) 

       

19 Я думаю, что люди добры        

20 Я могу полностью довериться семье и друзьям        

21 Люди считают меня надежным        

22 Мои главные потребности удовлетворяются, поскольку я – важная 

часть общества 

       

23 Я думаю, что я нравлюсь людям        

24 Нет смысла беспокоится о будущем, поскольку я все равно ничего 

не могу изменить 

       

25 Я известен успехами, которых я достиг        

26 Я чувствую себя дистанциированным от людей        

27 Я часто принимаю участие в общественной деятельности        

28 Люди думают, что я достигаю большего успеха, чем другие        

29 Я чувствую себя связанным с большинством людей        

30 Я испытываю чувство безнадежности из-за невозможности 

изменить свое положение в обществе (статус) 

       

31 Я активно вовлечен в жизнь людей        

32 Моя деятельность важна для общества        
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33 Большинство людей одобряют мои действия        

34 Я ощущаю, что теряю смысл связности с обществом        

35 Я всегда могу рассчитывать на помощь близких людей        

36 Другие люди ценят меня как личность        

 

Ключ: 

1. Соціальна 

помітність 

11, 14, 17, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32 

2. Соціальна 

дистантність 

3, 7, 12, 24, 26, 30, 34 

3. Емоційне прийняття 1, 2, 5, 10, 16, 20, 35 

4. Соціальне схвалення 4, 8, 18, 21, 23, 33, 36 

5. Позитивні соц. 

судження 

6, 13, 15, 19 

9 – зворотне питання (1 – 7 балів, 2 – 6, 3 – 5, 4 – 4, 5 – 3, 6 – 2, 7 – 1) 

Загальний показник розраховується за формулою: 

ССБ = Шкала 1 + Шкала 3 + Шкала 4 + Шкала 5 – Шкала 2 

 

Стени 

Жінки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соціальна 

помітність 

До 25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-46 47-49 50-54 55-58 59 і 

вище 

Соціальна 

дистантність 

До 7 8-10 11-12 13-15 16-19 20-22 23-27 28-32 33-35 36 і 

вище 

Емоційне 

прийняття 

До 25 26-29 30-33 34-36 37-39 40-42 43-44 45-46 47 48 і 

вище 

Соціальне 

схвалення 

До 22 23-26 27-29 30-32 33-34 35-37 38-39 40-41 42-43 44 і 

вище 

Позитивні соц. 

судження 

До 7 8-9 10-11 12-14 15-17 18-19 20-22 23-24 25-27 28 і 

вище 

Загальний 

показник 

До 68 69-76 77-90 91-

103 

104-

115 

116-

125 

126-

135 

136-

145 

146-

157 

158 і 

вище 

 

Чоловіки 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Соціальна 

помітність 

До 19 20-27 28-32 33-37 38-40 41-44 45-50 51-54 55-58 59 і 

вище 

Соціальна 

дистантність 

До 9 10 11-13 14-17 18-21 22-26 27-29 30-35 36-39 40 і 

вище 

Емоційне 

прийняття 

До 20 21-24 25-30 31-34 35-38 39-40 41-43 44-45 46-47 48 і 

вище 

Соціальне 

схвалення 

До 17 18-22 23-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-43 44 і 

вище 

Позитивні соц. 

судження 

До 5 6-8 9-10 11-13 14-16 17-18 19-21 22-24 25-26 27 і 

вище 

Загальний 

показник 

До 46 47-59 60-80 81-97 98-

107 

108-

117 

118-

126 

127-

140 

141-

150 

151 і 

вище 
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Додаток Е. Статистичні моделі аналізу загальної структури ССБ 

 

Додаток Е1. Структура ССБ (нейронна мережа) 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 99,7% 

Важливість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

УЯВЛЕННЯ 0,1374 0,1374 уявлення 0,1374 

СХВАЛЕН 0,1783 0,1783 схвалення 0,1783 

ПРИЙНЯТТ 0,1863 0,1863 емоційне прийняття 0,1863 

ДИСТАНЦI 0,1952 0,1952 дистанційованість 0,1952 

ПОМIТНIС 0,3028 0,3028 помітність 0,3028 

Нейронна структура ССБ
10

 

 

 

                                                
10 На всіх схемах нейронних мереж товщина лінії відображає ваговий коефіцієнт синапсу 
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Додаток Е2. Структура ССБ (мережа Байєса) 

 

 
 

Nodes Importance Importance V4 V5 

ПРИЙНЯТТBins 0,0062 0,0062 емоційне прийняття 0,0062 

ПОМIТНIСBins 0,0062 0,0062 помітність 0,0062 

ДИСТАНЦIBins 0,0062 0,0062 дистанційованість 0,0062 

УЯВЛЕННЯBins 0,0062 0,0062 уявлення 0,0062 

СХВАЛЕНBins 0,9752 0,9752 схвалення 0,9752 
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Додаток Ж. Характеристики нейронних мереж в групах з різним рівнем ССБ: 

когнітивна структура 

 

Додаток Ж1. Характеристики нейронної мережі ССБ в групі з низьким його 

рівнем 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 97,6% 

Важливість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

УЯВЛЕННЯ 0,1267 0,1267 уявлення 0,1267 

СХВАЛЕН 0,1988 0,1988 схвалення 0,1988 

ПРИЙНЯТТ 0,2111 0,2111 емоційне прийняття 0,2111 

ПОМIТНIС 0,2219 0,2219 помітність 0,2219 

ДИСТАНЦI 0,2414 0,2414 дистанційованість 0,2414 

Нейронна структура ССБ 
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Додаток Ж2. Характеристики нейронної мережі ССБ в групі з його рівнем нижче 

від середнього 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 99,9% 

Важливість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

СХВАЛЕН 0,159 0,1590 схвалення 0,1590 

ПРИЙНЯТТ 0,1868 0,1868 емоційне прийняття 0,1868 

УЯВЛЕННЯ 0,1894 0,1894 уявлення 0,1894 

ДИСТАНЦI 0,2204 0,2204 дистанційованість 0,2204 

ПОМIТНIС 0,2445 0,2445 помітність 0,2445 

Нейронна структура ССБ 
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Додаток Ж3. Характеристики нейронної мережі ССБ в групі з його середнім 

рівнем 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 99,6% 

Важливість предикторів 

 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

СХВАЛЕН 0,192 0,1920 схвалення 0,1920 

ПРИЙНЯТТ 0,1948 0,1948 емоційне прийняття 0,1948 

УЯВЛЕННЯ 0,1948 0,1948 уявлення 0,1948 

ПОМIТНIС 0,2079 0,2079 помітність 0,2079 

ДИСТАНЦI 0,2106 0,2106 дистанційованість 0,2106 

Нейронна структура ССБ 
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Додаток Ж4. Характеристики нейронної мережі ССБ в групі з його рівнем вище 

від середнього 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 99,6% 

Важливість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

УЯВЛЕННЯ 0,1723 0,1723 уявлення 0,1723 

СХВАЛЕН 0,1749 0,1749 схвалення 0,1749 

ПРИЙНЯТТ 0,2016 0,2016 емоційне прийняття 0,2016 

ДИСТАНЦI 0,2128 0,2128 дистанційованість 0,2128 

ПОМIТНIС 0,2384 0,2384 помітність 0,2384 

Нейронна структура ССБ 
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Додаток Ж5. Характеристики нейронної мережі ССБ в групі з його високим 

рівнем 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 97,5% 

Важливість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

ПРИЙНЯТТ 0,1442 0,1442 емоційне прийняття 0,1442 

УЯВЛЕННЯ 0,155 0,1550 уявлення 0,1550 

ДИСТАНЦI 0,1555 0,1555 дистанційованість 0,1555 

СХВАЛЕН 0,2333 0,2333 схвалення 0,2333 

ПОМIТНIС 0,312 0,3120 помітність 0,3120 

Нейронна структура ССБ на його високому рівні 
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Додаток З. Системи соціальних відносин (мережа Байєса) 

 

Додаток З1. Оцінка системи відносин в загальній вибірці 

 
 

 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,5029 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,5045 0,5 
0 : <= -1,482 1 : -1,482 ~ -0,561 2 : 

-0,561 ~ 0,36 3 : > 0,36 
стосунки з батьками 0,0392 active 

 

0,0587 1 
0 : <= -1,555 1 : -1,555 ~ -0,364 2 : 

-0,364 ~ 0,827 3 : > 0,827 

стосунки з 

знайомими 
0,0949 active 

 

0,7938 1 
0 : <= -1,708 1 : -1,708 ~ -0,572 2 : 

-0,572 ~ 0,565 3 : > 0,565 
стосунки з друзями 0,1388 active 

 

0,3544 1 
0 : <= -1,178 1 : -1,178 ~ -0,313 2 : 

-0,313 ~ 0,551 3 : > 0,551 
стосунки з родичами 0,1454 active 

 

0,2044 1 
0 : <= 0,07 1 : 0,07 ~ 0,932 2 : > 

0,932 

зад. ситуацією в 

державі 
0,1454 active 

 

0,5044 1 

0 : <= -1,407 1 : -1,407 ~ -0,754 2 : 

-0,754 ~ -0,1 3 : -0,1 ~ 0,554 4 : > 

0,554 

стосунки з шлюбним 

партнером 
0,1454 active 

 

0,6544 1 

0 : <= -1,465 1 : -1,465 ~ -0,597 2 : 

-0,597 ~ 0,271 3 : 0,271 ~ 1,139 4 : 

> 1,139 

задоволеність 

власною ситуацією 
0,1454 active 

 

0,9413 1 
0 : <= -1,366 1 : -1,366 ~ -0,401 2 : 

-0,401 ~ 0,564 3 : > 0,564 
стосунки з колегами 0,1454 active 
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Додаток З2. Оцінка системи відносин чоловіками 

 
 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,5029 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,9413 1 
0 : <= -1,366 1 : -1,366 ~ -0,401 2 : -

0,401 ~ 0,564 3 : > 0,564 
стосунки з колегами 0,0106 active 

 

0,2044 1 
0 : <= -0,145 1 : -0,145 ~ 0,824 2 : > 

0,824 

зад. ситуацією в 

державі 
0,0553 active 
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0,5044 1 

0 : <= -1,407 1 : -1,407 ~ -0,754 2 : -

0,754 ~ -0,1 3 : -0,1 ~ 0,554 4 : > 

0,554 

стосунки з 

шлюбним 

партнером 

0,0815 active 
 

0,7938 1 
0 : <= -1,708 1 : -1,708 ~ -0,698 2 : -

0,698 ~ 0,313 3 : > 0,313 
стосунки з друзями 0,1196 active 

 

0,3544 1 
0 : <= -1,178 1 : -1,178 ~ -0,313 2 : -

0,313 ~ 0,551 3 : > 0,551 

стосунки з 

родичами 
0,1239 active 

 

0,0587 1 
0 : <= -1,555 1 : -1,555 ~ -0,496 2 : -

0,496 ~ 0,563 3 : > 0,563 

стосунки з 

знайомими 
0,1494 active 

 

0,6544 1 
0 : <= -1,041 1 : -1,041 ~ -0,157 2 : -

0,157 ~ 0,726 3 : > 0,726 
стосунки з сусідами 0,2002 active 

 

0,5045 0,5 
0 : <= -1,482 1 : -1,482 ~ -0,663 2 : -

0,663 ~ 0,156 3 : > 0,156 
стосунки з батьками 0,2595 active 
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Додаток З3. Оцінка системи відносин жінками 

 

 
 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,4997 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,1747 1 
0 : <= -1,178 1 : -1,178 ~ -0,313 2 : 

-0,313 ~ 0,551 3 : > 0,551 
стосунки з родичами 0,0817 active 

 

0,8261 1 

0 : <= -1,465 1 : -1,465 ~ -0,597 2 : 

-0,597 ~ 0,271 3 : 0,271 ~ 1,139 4 : 

> 1,139 

задоволеність 

власною ситуацією 
0,0865 active 

 

0,4997 0,5 
0 : <= -1,482 1 : -1,482 ~ -0,561 2 : 

-0,561 ~ 0,36 3 : > 0,36 
стосунки з батьками 0,0907 active 

 

0,0431 1 
0 : <= 0,07 1 : 0,07 ~ 0,932 2 : > 

0,932 

зад. ситуацією в 

державі 
0,0961 active 

 

0,314 1 

0 : <= -1,407 1 : -1,407 ~ -0,754 2 : 

-0,754 ~ -0,1 3 : -0,1 ~ 0,554 4 : > 

0,554 

стосунки з шлюбним 

партнером 
0,1073 active 

 

0,7 1 
0 : <= -1,555 1 : -1,555 ~ -0,364 2 : 

-0,364 ~ 0,827 3 : > 0,827 

стосунки з 

знайомими 
0,1098 active 

 

0,9569 1 
0 : <= -1,366 1 : -1,366 ~ -0,401 2 : 

-0,401 ~ 0,564 3 : > 0,564 
стосунки з колегами 0,1220 active 

 

0,4442 1 
0 : <= -1,708 1 : -1,708 ~ -0,572 2 : 

-0,572 ~ 0,565 3 : > 0,565 
стосунки з друзями 0,1268 active 

 

0,5703 1 
0 : <= -1,041 1 : -1,041 ~ -0,157 2 : 

-0,157 ~ 0,726 3 : > 0,726 
стосунки з сусідами 0,1792 active 
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Додаток К. Системи соціальних відносин (нейронна мережа) 

 

Додаток К1. Особливості системи відносин у жінок 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 6 

Точність моделі: 30,3% 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

СУСIДИ 0,0515 0,0515 стосунки з сусідами 0,0515 

РОДИЧI 0,0555 0,0555 стосунки з родичами 0,0555 

КОЛЕГИ 0,059 0,0590 стосунки з колегами 0,0590 

ДЕРЖАВА 0,1062 0,1062 зад. ситуацією в державі 0,1062 

СОЦ_СИТ 0,1232 0,1232 задоволеність власною ситуацією 0,1232 

ЗНАЙОМI 0,1318 0,1318 стосунки з знайомими 0,1318 

ПАРТНЕР 0,1436 0,1436 стосунки з шлюбним партнером 0,1436 

БАТЬКИ 0,1526 0,1526 стосунки з батьками 0,1526 

ДРУЗI 0,1766 0,1766 стосунки з друзями 0,1766 
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Додаток К2. Особливості системи відносин у чоловіків 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 17,1% 
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Nodes Importance Importance V4 V5 

ДРУЗI 0,0306 0,0306 стосунки з друзями 0,0306 

ЗНАЙОМI 0,0443 0,0443 стосунки з знайомими 0,0443 

СОЦ_СИТ 0,0666 0,0666 задоволеність власною ситуацією 0,0666 

РОДИЧI 0,0838 0,0838 стосунки з родичами 0,0838 

СУСIДИ 0,1028 0,1028 стосунки з сусідами 0,1028 

ДЕРЖАВА 0,1277 0,1277 зад. ситуацією в державі 0,1277 

КОЛЕГИ 0,1278 0,1278 стосунки з колегами 0,1278 

ПАРТНЕР 0,1679 0,1679 стосунки з шлюбним партнером 0,1679 

БАТЬКИ 0,2485 0,2485 стосунки з батьками 0,2485 
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Додаток Л. Порівняльні характеристики структурного моделювання і нейронних 

мереж: когнітивна і афективна структура ССБ (загальна вибірка) 

 

Додаток Л1. Дані структурного моделювання когнітивної та афективної складової 

ССБ 

Chi-square = 49,233 

Degrees of freedom = 55 

Probability level = ,694 
Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- F3 ,139 ,101 1,374 ,170 
 

zqzq01 <--- F3 ,383 ,242 1,588 ,112 
 

zqzq05 <--- F3 ,086 ,065 1,323 ,186 
 

F2 <--- F3 ,221 ,194 1,140 ,254 
 

F2 <--- F1 1,000 
    

zп_семья <--- zqzq01 ,230 ,048 4,829 *** 
 

zqzq04 <--- F3 ,280 ,201 1,393 ,163 
 

F2 <--- zqzq05 ,288 ,133 2,169 ,030 
 

zп_семья <--- F1 ,622 ,083 7,480 *** 
 

zqzq04 <--- zqzq05 ,150 ,040 3,751 *** 
 

zqzq03 <--- F3 -1,000 
    

zqzq03 <--- zqzq05 ,047 ,050 ,942 ,346 
 

zотн_род <--- zп_семья ,106 ,045 2,353 ,019 
 

zлюбви <--- F1 1,068 ,098 10,916 *** 
 

zотн_род <--- F2 ,292 ,067 4,362 *** 
 

zqzq03 <--- zqzq04 ,120 ,147 ,819 ,413 
 

zqzq03 <--- zqzq01 1,705 1,618 1,054 ,292 
 

zлюбви <--- zqzq05 -,056 ,038 -1,491 ,136 
 

zличн_жи <--- F1 1,000 
    

zqzq02 <--- zqzq04 ,686 ,059 11,522 *** 
 

zотн_кол <--- F2 ,240 ,056 4,286 *** 
 

zрадости <--- zqzq03 -,116 ,049 -2,360 ,018 
 

zотн_рои <--- zqzq01 ,210 ,049 4,286 *** 
 

zqzq02 <--- zqzq01 -,349 ,119 -2,927 ,003 
 

zрадости <--- zличн_жи -,314 ,101 -3,110 ,002 
 

zотн_зна <--- zлюбви -,120 ,048 -2,510 ,012 
 

zотн_зна <--- F2 ,367 ,085 4,339 *** 
 

zотн_др <--- F2 ,354 ,077 4,591 *** 
 

zqzq02 <--- zп_семья ,128 ,041 3,102 ,002 
 

zqzq02 <--- zqzq05 ,100 ,038 2,631 ,009 
 

zqzq02 <--- F3 ,085 ,087 ,969 ,333 
 

zотн_рои <--- zотн_род ,183 ,060 3,037 ,002 
 

zотн_рои <--- zп_семья ,239 ,047 5,100 *** 
 

zотн_др <--- zqzq05 -,121 ,044 -2,752 ,006 
 

zотн_рои <--- F2 ,066 ,037 1,769 ,077 
 

zрадости <--- F1 1,085 ,143 7,608 *** 
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Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

F1 <--- F3 ,465 

zqzq01 <--- F3 ,934 

zqzq05 <--- F3 ,209 

F2 <--- F3 ,256 

F2 <--- F1 ,345 

zп_семья <--- zqzq01 ,233 

zqzq04 <--- F3 ,683 

F2 <--- zqzq05 ,137 

zп_семья <--- F1 ,457 

zqzq04 <--- zqzq05 ,150 

zqzq03 <--- F3 -2,437 

zqzq03 <--- zqzq05 ,047 

zотн_род <--- zп_семья ,105 

zлюбви <--- F1 ,782 

zотн_род <--- F2 ,616 

zqzq03 <--- zqzq04 ,120 

zqzq03 <--- zqzq01 1,705 

zлюбви <--- zqzq05 -,056 

zличн_жи <--- F1 ,727 

zqzq02 <--- zqzq04 ,682 

zотн_кол <--- F2 ,505 

zрадости <--- zqzq03 -,116 

zотн_рои <--- zqzq01 ,212 

zqzq02 <--- zqzq01 -,347 

zрадости <--- zличн_жи -,315 

zотн_зна <--- zлюбви -,119 

zотн_зна <--- F2 ,773 

zотн_др <--- F2 ,747 

zqzq02 <--- zп_семья ,126 

zqzq02 <--- zqzq05 ,100 

zqzq02 <--- F3 ,205 

zотн_рои <--- zотн_род ,184 

zотн_рои <--- zп_семья ,238 

zотн_др <--- zqzq05 -,121 

zотн_рои <--- F2 ,139 

zрадости <--- F1 ,792 

 
Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 
  

5,923 7,976 ,743 ,458 
 

e15 
  

,127 ,085 1,488 ,137 
 

e14 
  

,954 ,068 14,026 *** 
 

e22 
  

,412 ,062 6,624 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e23 
  

3,054 1,400 2,181 ,029 
 

e18 
  

,467 ,056 8,316 *** 
 

e4 
  

,628 ,048 13,010 *** 
 

e8 
  

,387 ,050 7,757 *** 
 

e9 
  

,469 ,054 8,692 *** 
 

e17 
  

,061 ,577 ,106 ,915 
 

e24 
  

,565 ,049 11,544 *** 
 

e6 
  

,742 ,058 12,890 *** 
 

e7 
  

,661 ,047 14,008 *** 
 

e11 
  

,570 ,066 8,585 *** 
 

e3 
  

,452 ,051 8,876 *** 
 

e25 
  

,466 ,050 9,403 *** 
 

e16 
  

,525 ,037 14,045 *** 
 

  
Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

zqzq05 
  

,044 

F1 
  

,216 

zqzq01 
  

,873 

zп_семья 
  

,356 

zqzq04 
  

,532 

F2 
  

,309 

zотн_род 
  

,432 

zqzq03 
  

,938 

zличн_жи 
  

,529 

zлюбви 
  

,606 

zотн_др 
  

,532 

zотн_зна 
  

,546 

zрадости 
  

,423 

zотн_рои 
  

,327 

zqzq02 
  

,479 

zотн_кол 
  

,255 

 

Додаток Л2. Дані нейронної мережі когнітивної та афективної складової ССБ 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 6 

Точність моделі: 99,7% 
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Nodes Importance Importance V4 V5 

ПОВАГИ 0,0045 0,0045 поваги 0,0045 

БАТЬКИ 0,0052 0,0052 стосунки з батьками 0,0052 

РАДОСТI 0,0053 0,0053 радості 0,0053 

СТАНОВИЩ 0,0071 0,0071 
задоволеність становищем в 

суспільстві 
0,0071 

РОДИЧI 0,0071 0,0071 стосунки з родичами 0,0071 

СУСIДИ 0,008 0,0080 стосунки з сусідами 0,0080 

ЛЮБОВI 0,008 0,0080 любові 0,0080 

ПАРТНЕР 0,0085 0,0085 стосунки з шлюбним партнером 0,0085 

СОЦ_СИТ 0,0089 0,0089 задоволеність власною ситуацією 0,0089 

ПIДТРИМ 0,0095 0,0095 підтримки 0,0095 

ЗНАЙОМI 0,01 0,0100 стосунки з знайомими 0,0100 

ДЕРЖАВА 0,0149 0,0149 зад. ситуацією в державі 0,0149 

ДРУЗI 0,0163 0,0163 стосунки з друзями 0,0163 

КОЛЕГИ 0,0261 0,0261 стосунки з колегами 0,0261 

УЯВЛЕННЯ 0,1192 0,1192 уявлення 0,1192 

СХВАЛЕН 0,1487 0,1487 схвалення 0,1487 

ПРИЙНЯТТ 0,1678 0,1678 емоційне прийняття 0,1678 

ДИСТАНЦI 0,1691 0,1691 дистанційованість 0,1691 

ПОМIТНIС 0,2557 0,2557 помітність 0,2557 
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Додаток М. Дані структурного моделювання когнітивної та афективної складової 

ССБ для груп з різним його рівнем 

 

Додаток М1. Дані групи з низьким рівнем ССБ 

Chi-square = 67,032 

Degrees of freedom = 86 

Probability level = ,935 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- F3 1,948 1,682 1,158 ,247 
 

F2 <--- F1 ,997 ,265 3,764 *** 
 

F2 <--- F3 1,581 1,584 ,998 ,318 
 

zличн_жи <--- F2 ,598 ,099 6,028 *** 
 

zqzq03 <--- F3 -1,463 1,348 -1,085 ,278 
 

zотн_зна <--- F1 1,000 
    

zqzq05 <--- F1 ,668 ,180 3,705 *** 
 

zqzq05 <--- zqzq03 ,262 ,098 2,675 ,007 
 

zqzq04 <--- F3 3,052 2,520 1,211 ,226 
 

zqzq02 <--- F3 1,000 
    

zqzq05 <--- zличн_жи -,273 ,084 -3,248 ,001 
 

zп_работ <--- F2 ,522 ,100 5,193 *** 
 

zп_семья <--- F2 ,572 ,103 5,539 *** 
 

zрадости <--- F2 ,454 ,094 4,818 *** 
 

zqzq01 <--- zqzq02 -,519 ,203 -2,561 ,010 
 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,340 ,142 2,397 ,017 
 

zлюбви <--- F2 1,000 
    

zотн_род <--- F1 1,332 ,240 5,546 *** 
 

zотн_род <--- zqzq03 ,252 ,109 2,313 ,021 
 

zотн_др <--- zqzq05 -,337 ,124 -2,719 ,007 
 

zлюбви <--- zотн_зна -,236 ,092 -2,553 ,011 
 

zотн_др <--- zп_семья -,233 ,087 -2,684 ,007 
 

zqzq01 <--- F3 6,520 4,914 1,327 ,185 
 

zотн_род <--- zqzq02 -,308 ,123 -2,492 ,013 
 

zотн_др <--- F1 1,482 ,281 5,279 *** 
 

zотн_сос <--- F1 ,533 ,210 2,537 ,011 
 

zотн_сос <--- zqzq04 ,423 ,155 2,720 ,007 
 

zобщ_пол <--- zп_работ ,306 ,112 2,733 ,006 
 

zобщ_пол <--- zqzq04 -,345 ,133 -2,591 ,010 
 

zотн_рои <--- F1 ,780 ,218 3,577 *** 
 

zобщ_пол <--- F2 -,111 ,138 -,808 ,419 
 

zобщ_пол <--- zличн_жи ,453 ,124 3,647 *** 
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Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

F1 <--- F3 ,436 

F2 <--- F1 ,575 

F2 <--- F3 ,204 

zличн_жи <--- F2 ,644 

zqzq03 <--- F3 -,264 

zотн_зна <--- F1 ,629 

zqzq05 <--- F1 ,546 

zqzq05 <--- zqzq03 ,265 

zqzq04 <--- F3 ,581 

zqzq02 <--- F3 ,210 

zqzq05 <--- zличн_жи -,359 

zп_работ <--- F2 ,555 

zп_семья <--- F2 ,596 

zрадости <--- F2 ,530 

zqzq01 <--- zqzq02 -,336 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,221 

zлюбви <--- F2 1,039 

zотн_род <--- F1 ,790 

zотн_род <--- zqzq03 ,185 

zотн_др <--- zqzq05 -,268 

zлюбви <--- zотн_зна -,225 

zотн_др <--- zп_семья -,252 

zqzq01 <--- F3 ,888 

zотн_род <--- zqzq02 -,195 

zотн_др <--- F1 ,963 

zотн_сос <--- F1 ,307 

zотн_сос <--- zqzq04 ,287 

zобщ_пол <--- zп_работ ,304 

zобщ_пол <--- zqzq04 -,247 

zотн_рои <--- F1 ,461 

zобщ_пол <--- F2 -,118 

zобщ_пол <--- zличн_жи ,444 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 
  

,021 ,033 ,641 ,522 
 

e22 
  

,343 ,121 2,839 ,005 
 

e23 
  

,670 ,161 4,170 *** 
 

e17 
  

,605 ,100 6,080 *** 
 

e24 
  

,645 ,111 5,793 *** 
 

e7 
  

,780 ,131 5,974 *** 
 

e9 
  

,647 ,116 5,577 *** 
 

e6 
  

,757 ,128 5,911 *** 
 

e18 
  

,389 ,084 4,606 *** 
 

e16 
  

,460 ,078 5,900 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e14 
  

,438 ,079 5,565 *** 
 

e8 
  

,957 ,160 5,964 *** 
 

e4 
  

,078 ,097 ,804 ,421 
 

e3 
  

,674 ,112 6,023 *** 
 

e10 
  

,309 ,095 3,233 ,001 
 

e11 
  

,434 ,097 4,462 *** 
 

e12 
  

,993 ,163 6,097 *** 
 

e25 
  

,732 ,118 6,197 *** 
 

e15 
  

,257 ,256 1,005 ,315 
 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

F1 
  

,190 

F2 
  

,474 

zличн_жи 
  

,414 

zqzq03 
  

,070 

zqzq04 
  

,338 

zп_семья 
  

,355 

zп_работ 
  

,308 

zотн_зна 
  

,396 

zqzq05 
  

,311 

zqzq02 
  

,044 

zотн_сос 
  

,221 

zотн_род 
  

,639 

zотн_др 
  

,692 

zотн_рои 
  

,212 

zлюбви 
  

,934 

zобщ_пол 
  

,360 

zqzq01 
  

,776 

zрадости 
  

,280 

 

Додаток М2. Дані групи з середнім рівнем ССБ 

 

Chi-square = 77,021 

Degrees of freedom = 62 

Probability level = ,095 

 
Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- F3 1,395 1,930 ,723 ,470 
 

F2 <--- F3 2,078 2,763 ,752 ,452 
 

F2 <--- F1 ,310 ,142 2,188 ,029 
 

zqzq02 <--- F3 1,000 
    

zп_работ <--- F3 2,468 3,169 ,779 ,436 
 

zп_работ <--- F1 ,352 ,135 2,603 ,009 
 



473 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zличн_жи <--- zп_работ ,065 ,064 1,015 ,310 
 

zqzq01 <--- F3 5,715 8,271 ,691 ,490 
 

zqzq03 <--- F3 -9,995 13,409 -,745 ,456 
 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,183 ,086 2,122 ,034 
 

zличн_жи <--- F2 ,800 ,130 6,173 *** 
 

zqzq03 <--- zqzq02 ,227 ,098 2,330 ,020 
 

zотн_род <--- zqzq02 -,246 ,085 -2,892 ,004 
 

zотн_род <--- F1 ,987 ,167 5,912 *** 
 

zобщ_пол <--- F1 ,420 ,139 3,030 ,002 
 

zотн_рои <--- zqzq01 ,259 ,085 3,036 ,002 
 

zотн_рои <--- zqzq03 ,050 ,078 ,650 ,516 
 

zотн_рои <--- zотн_род ,222 ,065 3,390 *** 
 

zотн_рои <--- F2 ,380 ,109 3,475 *** 
 

zп_семья <--- F2 ,370 ,092 4,039 *** 
 

zп_семья <--- zqzq01 ,362 ,074 4,871 *** 
 

zп_семья <--- zп_работ ,212 ,060 3,553 *** 
 

zп_семья <--- zотн_рои ,202 ,067 2,995 ,003 
 

zqzq05 <--- F3 -2,773 4,374 -,634 ,526 
 

zqzq05 <--- zп_семья -,372 ,076 -4,905 *** 
 

zqzq05 <--- zqzq03 ,064 ,177 ,361 ,718 
 

zqzq05 <--- zп_работ ,277 ,076 3,629 *** 
 

zлюбви <--- F2 1,000 
    

zотн_зна <--- F1 1,397 ,226 6,193 *** 
 

zрадости <--- F2 ,589 ,118 4,996 *** 
 

zqzq04 <--- F3 12,569 20,570 ,611 ,541 
 

zqzq04 <--- zqzq03 ,858 ,515 1,666 ,096 
 

zотн_др <--- zqzq05 -,124 ,059 -2,088 ,037 
 

zотн_др <--- F1 1,000 
    

zрадости <--- F3 3,129 3,976 ,787 ,431 
 

zqzq01 <--- zqzq03 ,281 ,214 1,314 ,189 
 

zличн_жи <--- zqzq01 ,207 ,079 2,621 ,009 
 

zqzq03 <--- zобщ_пол -,052 ,045 -1,154 ,249 
 

zотн_род <--- zqzq03 -,050 ,079 -,626 ,531 
 

zqzq01 <--- zотн_род ,207 ,052 3,956 *** 
 

zличн_жи <--- zотн_род ,010 ,062 ,154 ,878 
 

zобщ_пол <--- zличн_жи ,147 ,070 2,105 ,035 
 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

F1 <--- F3 ,171 

F2 <--- F3 ,184 

F2 <--- F1 ,224 

zqzq02 <--- F3 ,096 

zп_работ <--- F3 ,194 

zп_работ <--- F1 ,226 

zличн_жи <--- zп_работ ,061 
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Estimate 

zqzq01 <--- F3 ,537 

zqzq03 <--- F3 -,853 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,148 

zличн_жи <--- F2 ,671 

zqzq03 <--- zqzq02 ,203 

zотн_род <--- zqzq02 -,184 

zотн_род <--- F1 ,575 

zобщ_пол <--- F1 ,266 

zотн_рои <--- zqzq01 ,210 

zотн_рои <--- zqzq03 ,045 

zотн_рои <--- zотн_род ,236 

zотн_рои <--- F2 ,326 

zп_семья <--- F2 ,324 

zп_семья <--- zqzq01 ,300 

zп_семья <--- zп_работ ,209 

zп_семья <--- zотн_рои ,206 

zqzq05 <--- F3 -,202 

zqzq05 <--- zп_семья -,348 

zqzq05 <--- zqzq03 ,054 

zqzq05 <--- zп_работ ,256 

zлюбви <--- F2 ,785 

zотн_зна <--- F1 ,806 

zрадости <--- F2 ,436 

zqzq04 <--- F3 1,627 

zqzq04 <--- zqzq03 1,301 

zотн_др <--- zqzq05 -,130 

zотн_др <--- F1 ,624 

zрадости <--- F3 ,206 

zqzq01 <--- zqzq03 ,309 

zличн_жи <--- zqzq01 ,164 

zqzq03 <--- zобщ_пол -,057 

zотн_род <--- zqzq03 -,042 

zqzq01 <--- zотн_род ,272 

zличн_жи <--- zотн_род ,010 

zобщ_пол <--- zличн_жи ,153 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

F3 
  

,004 ,010 ,395 ,693 
 

e22 
  

,261 ,066 3,944 *** 
 

e23 
  

,464 ,099 4,682 *** 
 

e12 
  

,588 ,063 9,309 *** 
 

e16 
  

,439 ,047 9,369 *** 
 

e25 
  

,582 ,063 9,263 *** 
 

e15 
  

,374 ,043 8,679 *** 
 

e26 
  

,142 ,092 1,546 ,122 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e24 
  

,354 ,060 5,858 *** 
 

e11 
  

,498 ,065 7,678 *** 
 

e8 
  

,516 ,059 8,781 *** 
 

e6 
  

,387 ,043 8,984 *** 
 

e14 
  

,607 ,064 9,463 *** 
 

e4 
  

,322 ,076 4,239 *** 
 

e9 
  

,284 ,077 3,698 *** 
 

e18 
  

,051 ,082 ,623 ,533 
 

e3 
  

,683 ,078 8,729 *** 
 

e10 
  

,403 ,057 7,097 *** 
 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

F1 
  

,029 

zqzq02 
  

,009 

zп_работ 
  

,104 

F2 
  

,099 

zотн_род 
  

,372 

zличн_жи 
  

,517 

zqzq03 
  

,744 

zqzq01 
  

,186 

zобщ_пол 
  

,136 

zотн_рои 
  

,261 

zп_семья 
  

,422 

zqzq05 
  

,208 

zотн_др 
  

,417 

zqzq04 
  

,788 

zрадости 
  

,273 

zотн_зна 
  

,650 

zлюбви 
  

,616 

 

 

Додаток М3. Дані групи з високим рівнем ССБ 

Chi-square = 73,041 

Degrees of freedom = 86 

Probability level = ,839 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zqzq01 <--- zqzq04 ,405 ,106 3,821 *** 
 

zqzq02 <--- zqzq01 -,288 ,119 -2,430 ,015 
 

zqzq02 <--- zqzq04 ,521 ,130 4,018 *** 
 

F1 <--- zqzq02 ,079 ,119 ,663 ,507 
 

F1 <--- zqzq01 ,622 ,148 4,208 *** 
 

F2 <--- zqzq02 ,015 ,037 ,406 ,685 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

F2 <--- F1 ,246 ,132 1,855 ,064 
 

zрадости <--- F2 2,249 1,232 1,826 ,068 
 

zотн_рои <--- F1 ,927 ,183 5,070 *** 
 

zотн_рои <--- zрадости -,298 ,090 -3,308 *** 
 

zличн_жи <--- F2 1,823 1,086 1,679 ,093 
 

zличн_жи <--- zотн_рои -,318 ,118 -2,697 ,007 
 

zqzq03 <--- zqzq02 -,075 ,095 -,790 ,429 
 

zотн_сос <--- F1 1,318 ,250 5,272 *** 
 

zотн_др <--- F1 ,990 ,159 6,242 *** 
 

zотн_род <--- F1 1,078 ,198 5,449 *** 
 

zотн_зна <--- F1 1,000 
    

zп_работ <--- F2 2,814 1,528 1,841 ,066 
 

zп_семья <--- F2 3,131 1,649 1,899 ,058 
 

zлюбви <--- F2 1,000 
    

zобщ_пол <--- F2 1,101 ,794 1,386 ,166 
 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,441 ,149 2,957 ,003 
 

zотн_род <--- zрадости -,345 ,091 -3,778 *** 
 

zотн_сос <--- zqzq02 ,115 ,139 ,825 ,410 
 

zотн_сос <--- zqzq01 -,688 ,184 -3,729 *** 
 

zлюбви <--- zличн_жи ,305 ,086 3,551 *** 
 

zлюбви <--- zрадости ,239 ,096 2,482 ,013 
 

zотн_зна <--- zрадости -,219 ,085 -2,568 ,010 
 

zqzq05 <--- zqzq03 ,494 ,174 2,840 ,005 
 

 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

zqzq01 <--- zqzq04 ,371 

zqzq02 <--- zqzq01 -,264 

zqzq02 <--- zqzq04 ,437 

F1 <--- zqzq02 ,075 

F1 <--- zqzq01 ,539 

F2 <--- zqzq02 ,045 

F2 <--- F1 ,778 

zрадости <--- F2 ,490 

zотн_рои <--- F1 ,697 

zотн_рои <--- zрадости -,324 

zличн_жи <--- F2 ,403 

zличн_жи <--- zотн_рои -,297 

zqzq03 <--- zqzq02 -,084 

zотн_сос <--- F1 ,900 

zотн_др <--- F1 ,653 

zотн_род <--- F1 ,788 

zотн_зна <--- F1 ,712 

zп_работ <--- F2 ,562 

zп_семья <--- F2 ,791 
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Estimate 

zлюбви <--- F2 ,241 

zобщ_пол <--- F2 ,233 

zобщ_пол <--- zqzq02 ,279 

zотн_род <--- zрадости -,365 

zотн_сос <--- zqzq02 ,074 

zотн_сос <--- zqzq01 -,407 

zлюбви <--- zличн_жи ,333 

zлюбви <--- zрадости ,264 

zотн_зна <--- zрадости -,226 

zqzq05 <--- zqzq03 ,301 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e18 
  

,282 ,044 6,364 *** 
 

e15 
  

,290 ,046 6,364 *** 
 

e16 
  

,330 ,052 6,364 *** 
 

e22 
  

,319 ,106 3,022 ,003 
 

e23 
  

,017 ,019 ,932 ,351 
 

e3 
  

,714 ,124 5,776 *** 
 

e8 
  

,462 ,084 5,524 *** 
 

e17 
  

,316 ,050 6,364 *** 
 

e24 
  

,767 ,128 6,015 *** 
 

e9 
  

,500 ,091 5,471 *** 
 

e10 
  

,591 ,106 5,584 *** 
 

e11 
  

,391 ,078 5,006 *** 
 

e12 
  

,382 ,091 4,204 *** 
 

e6 
  

,261 ,078 3,356 *** 
 

e4 
  

,472 ,076 6,188 *** 
 

e7 
  

,764 ,137 5,564 *** 
 

e25 
  

,848 ,139 6,100 *** 
 

e26 
  

,779 ,122 6,364 *** 
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Додаток Н. Характеристики нейронних мереж в групах з різним рівнем ССБ: 

когнітивна і афективна структура 

 

Додаток Н1. Дані групи з низьким рівнем ССБ 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 97,5% 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

РОДИЧI 0,0033 0,0033 стосунки із родичами 0,0033 

РАДОСТI 0,005 0,0050 радості 0,0050 

СОЦ_СТАН 0,0054 0,0054 становище в суспільстві 0,0054 

ДЕРЖАВА 0,0059 0,0059 ситуація в державі 0,0059 

СТ_РОДИН 0,0061 0,0061 становище в сімї 0,0061 

ЗНАЙОМI 0,0086 0,0086 стосунки із знайомими 0,0086 

ПАРТНЕР 0,0097 0,0097 стосунки з партнером 0,0097 

ДРУЗI 0,0102 0,0102 стосунки з друзями 0,0102 

СУСIДИ 0,011 0,0110 стосунки з сусідами 0,0110 

ЛЮБОВI 0,0128 0,0128 любові 0,0128 

БАТЬКИ 0,0136 0,0136 стосунки з батьками 0,0136 

ПIДТРИМК 0,016 0,0160 підтримки 0,0160 

СТ_КОЛЕГ 0,0173 0,0173 становище в колективі 0,0173 

УЯВЛЕНН 0,1089 0,1089 соціальні переконання 0,1089 

СХВАЛЕН 0,1535 0,1535 соціальне схвалення 0,1535 

ЕМ_ПРИЙН 0,1871 0,1871 емоційне прийняття 0,1871 

ПОМIТНIC 0,209 0,2090 соціальна помітність 0,2090 

ДИСТАНЦ 0,2166 0,2166 соціальна дистанція 0,2166 
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Додаток Н2. Дані групи з рівнем ССБ нижче від середнього 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 99,7% 

 
 

Nodes Importance Importance V4 V5 

РОДИЧI 0,0018 0,0018 стосунки із родичами 0,0018 

СОЦ_СТАН 0,0025 0,0025 становище в суспільстві 0,0025 

ЛЮБОВI 0,0028 0,0028 любові 0,0028 

ПОВАГИ 0,0047 0,0047 поваги 0,0047 

ЗНАЙОМI 0,0054 0,0054 стосунки із знайомими 0,0054 

СОЦ_СИТУ 0,0058 0,0058 соціальна ситуація 0,0058 

СТ_РОДИН 0,0068 0,0068 становище в сімї 0,0068 

ПIДТРИМК 0,0074 0,0074 підтримки 0,0074 

ДРУЗI 0,008 0,0080 стосунки з друзями 0,0080 

СУСIДИ 0,012 0,0120 стосунки з сусідами 0,0120 

СТ_КОЛЕГ 0,0122 0,0122 становище в колективі 0,0122 

СХВАЛЕН 0,1264 0,1264 соціальне схвалення 0,1264 

УЯВЛЕНН 0,1679 0,1679 соціальні переконання 0,1679 

ЕМ_ПРИЙН 0,1904 0,1904 емоційне прийняття 0,1904 

ПОМIТНIC 0,2101 0,2101 соціальна помітність 0,2101 

ДИСТАНЦ 0,2357 0,2357 соціальна дистанція 0,2357 
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Додаток Н3. Дані групи з середнім рівнем ССБ 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 92,1% 

 

 
 

Nodes Importance Importance V4 V5 

ПОВАГИ 0,0024 0,0024 поваги 0,0024 

СОЦ_СИТУ 0,0059 0,0059 соціальна ситуація 0,0059 

ДЕРЖАВА 0,0146 0,0146 ситуація в державі 0,0146 

СТ_КОЛЕГ 0,0157 0,0157 становище в колективі 0,0157 

РОДИЧI 0,0162 0,0162 стосунки із родичами 0,0162 

ЗНАЙОМI 0,0178 0,0178 стосунки із знайомими 0,0178 

БАТЬКИ 0,0187 0,0187 стосунки з батьками 0,0187 

СТ_РОДИН 0,0189 0,0189 становище в сімї 0,0189 

ДРУЗI 0,0506 0,0506 стосунки з друзями 0,0506 

СХВАЛЕН 0,1378 0,1378 соціальне схвалення 0,1378 

ПОМIТНIC 0,1611 0,1611 соціальна помітність 0,1611 

УЯВЛЕНН 0,1662 0,1662 соціальні переконання 0,1662 

ЕМ_ПРИЙН 0,1758 0,1758 емоційне прийняття 0,1758 

ДИСТАНЦ 0,1983 0,1983 соціальна дистанція 0,1983 



483 

 

 



484 

 

 

Додаток Н4. Дані групи з рівнем ССБ вище від середнього 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 99,5% 

 
 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

ДРУЗI 0,0023 0,0023 стосунки з друзями 0,0023 

ПIДТРИМК 0,0045 0,0045 підтримки 0,0045 

ЗНАЙОМI 0,0045 0,0045 стосунки із знайомими 0,0045 

ПАРТНЕР 0,0051 0,0051 стосунки з партнером 0,0051 

РАДОСТI 0,0055 0,0055 радості 0,0055 

СТ_КОЛЕГ 0,0058 0,0058 становище в колективі 0,0058 

ДЕРЖАВА 0,006 0,0060 ситуація в державі 0,0060 

СОЦ_СТАН 0,0066 0,0066 становище в суспільстві 0,0066 

БАТЬКИ 0,0086 0,0086 стосунки з батьками 0,0086 

СТ_РОДИН 0,0114 0,0114 становище в сімї 0,0114 

РОДИЧI 0,0164 0,0164 стосунки із родичами 0,0164 

УЯВЛЕНН 0,1519 0,1519 соціальні переконання 0,1519 

СХВАЛЕН 0,1541 0,1541 соціальне схвалення 0,1541 

ЕМ_ПРИЙН 0,1836 0,1836 емоційне прийняття 0,1836 

ДИСТАНЦ 0,2068 0,2068 соціальна дистанція 0,2068 

ПОМIТНIC 0,2267 0,2267 соціальна помітність 0,2267 
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Додаток Н5. Дані групи з високим рівнем ССБ 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 2 

Точність моделі: 99,0% 

 

Nodes Importance Importance V4 V5 

РАДОСТI 0,004 0,0040 радості 0,0040 

СОЦ_СИТУ 0,0092 0,0092 соціальна ситуація 0,0092 

ПОВАГИ 0,01 0,0100 поваги 0,0100 

ЛЮБОВI 0,0105 0,0105 любові 0,0105 

ПIДТРИМК 0,012 0,0120 підтримки 0,0120 

ДРУЗI 0,0128 0,0128 стосунки з друзями 0,0128 

СТ_РОДИН 0,0141 0,0141 становище в сімї 0,0141 

РОДИЧI 0,0146 0,0146 стосунки із родичами 0,0146 

ЗНАЙОМI 0,0152 0,0152 стосунки із знайомими 0,0152 

КОЛЕГИ 0,0163 0,0163 стосунки з колегами 0,0163 

ПАРТНЕР 0,0173 0,0173 стосунки з партнером 0,0173 

СУСIДИ 0,0183 0,0183 стосунки з сусідами 0,0183 

СОЦ_СТАН 0,0254 0,0254 становище в суспільстві 0,0254 

ДЕРЖАВА 0,0432 0,0432 ситуація в державі 0,0432 

ЕМ_ПРИЙН 0,1143 0,1143 емоційне прийняття 0,1143 

СХВАЛЕН 0,127 0,1270 соціальне схвалення 0,1270 

ДИСТАНЦ 0,1518 0,1518 соціальна дистанція 0,1518 

УЯВЛЕНН 0,1547 0,1547 соціальні переконання 0,1547 

ПОМIТНIC 0,2292 0,2292 соціальна помітність 0,2292 
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Додаток П. Соціально-демографічні чинники ССБ (мережа Байєса) 

Додаток П1. Дані впливу соціально-демографічних характеристик на рівень ССБ 

(загальна вибірка) 

 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,502 0 
 

NTILES of 

ССБ  
target 

 

0,501 0,5 
 

ПОЛ 0,0887 active 
 

0,3034 1 
 

ПОСЕЛЕН 0,1087 active 
 

0,8946 1 
 

ОБРАЗОВ 0,1832 active 
 

0,1054 1 
 

ДЕТИ 0,1847 active 
 

0,7034 1 
0 : <= 28,2 1 : 28,2 ~ 38,4 2 : 38,4 ~ 48,6 3 : 48,6 ~ 

58,8 4 : > 58,8 
ВОЗРАСТ 0,1899 active 

 

0,5034 1 
 

СЕМ_ПОЛ 0,2448 active 
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Додаток П2. Імовірнісний розподіл за рівнями в ССБ в різних соціально-

демографічних групах (мережа Байєса) 

 

Соціально-демографічні 

чинники 

Рівень ССБ середні значення його складових 

Високий 

N=90 

Вище від 

середнього 

N=86 

Середній 

N=88 

Нижче від 

середнього 

N=87 

Низький 

N=85 

Стать 
Чоловіча 0,403 0,442 0,346 0,380 0,294 

Жіноча 0,597 0,558 0,654 0,620 0,706 

Місце 

прожи-

вання 

Село Чол. 0,031 0,060 0,108 0,233 0,092 

Жін. 0,082 0,094 0,095 0,102 0,076 

Поселення 

міського 

типу 

Чол. 0,061 0,030 0,108 0,034 0,047 

Жін. 0,062 0,117 0,114 0,042 0,114 

Районний 

центр 

Чол. 0,001 0,060 0,108 0,101 0,272 

Жін. 0,062 0,024 0,057 0,163 0,114 

Містечко Чол. 0,061 0,147 0,179 0,101 0,092 

Жін. 0,143 0,117 0,114 0,102 0,132 

Обласний 

центр 

Чол. 0,845 0,703 0,480 0,531 0,497 

Жін. 0,651 0,649 0,621 0,590 0,565 

Освіта 

Середня Чол. 0,092 0,060 0,108 0,167 0,228 

Жін. 0,042 0,001 0,020 0,062 0,114 

Спеціальна Чол. 0,182 0,235 0,392 0,233 0,273 

Жін. 0,123 0,256 0,208 0,204 0,245 

Незакінчена 

вища 

Чол. 0,152 0,148 0,144 0,134 0,182 

Жін. 0,286 0,186 0,302 0,245 0,208 

Вища Чол. 0,574 0,557 0,356 0,465 0,318 

Жін. 0,550 0,557 0,471 0,489 0,433 

Сімей-

ний 

стан 

Неодружений Чол. 0,272 0,469 0,285 0,233 0,407 

Жін. 0,285 0,348 0,395 0,306 0,358 

Розлучений Чол. 0,061 0,060 0,072 0,100 0,047 

Жін. 0,102 0,186 0,057 0,143 0,170 

Цивільний 

шлюб 

Чол. 0,092 0,056 0,108 0,233 0,092 

Жін. 0,184 0,047 0,076 0,041 0,057 

Перший 

шлюб 

Чол. 0,453 0,352 0,427 0,365 0,227 

Жін. 0,387 0,348 0,358 0,367 0,320 

Другий 

шлюб 

Чол. 0,122 0,060 0,108 0,067 0,227 

Жін. 0,021 0,047 0,038 0,041 0,038 

Вдовілий Чол. 0,001 – 0,001 0,001 0,002 

Жін. 0,021 0,024 0,076 0,102 0,057 

Наяв-

ність 

дітей 

Немає Чол. 0,393 0,645 0,427 0,498 0,633 

Жін. 0,428 0,580 0,471 0,428 0,490 

Одна дитина Чол. 0,363 0,177 0,356 0,399 0,228 

Жін. 0,367 0,279 0,396 0,225 0,264 

Двоє дітей Чол. 0,242 0,177 0,179 0,101 0,047 

 Жін. 0,164 0,117 0,132 0,245 0,170 

Троє і більше 

дітей 

Чол. 0,002 0,002 0,037 0,002 0,092 

Жін. 0,042 0,024 – 0,103 0,076 
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Соціально-демографічні 

чинники 

Рівень ССБ середні значення його складових 

Високий 

N=90 

Вище від 

середнього 

N=86 

Середній 

N=88 

Нижче від 

середнього 

N=87 

Низький 

N=85 

Вік 

До 27 років Чол. 0,363 0,557 0,285 0,333 0,452 

Жін. 0,387 0,580 0,602 0,448 0,414 

28-38 років Чол. 0,333 0,294 0,427 0,333 0,272 

Жін. 0,387 0,209 0,114 0,143 0,208 

39-48 років Чол. 0,092 0,147 0,250 0,200 0,137 

Жін. 0,102 0,140 0,170 0,184 0,151 

49-58 років Чол. 0,182 0,001 0,001 0,101 0,092 

Жін. 0,102 0,047 0,076 0,102 0,095 

Старші за 59 

років 

Чол. 0,031 0,001 0,037 0,034 0,047 

Жін. 0,021 0,024 0,038 0,123 0,132 

Обсяг 

реал. 

соц. 

мережі 

До 1,20 Чол. 0,149 0,059 0,109 0,213 0,405 

Жін. 0,039 0,011 0,019 0,062 0,159 

1,210 … 

2,444 

Чол. 0,483 0,382 0,482 0,662 0,450 

Жін. 0,401 0,442 0,483 0,533 0,511 

2,445 … 

3,666 

Чол. 0,272 0,469 0,189 0,142 0,010 

Жін. 0,401 0,344 0,441 0,264 0,289 

3,667 … 

4,888 

Чол. 0,059 0,009 0,189 0,002 0,051 

Жін. 0,149 0,069 0,059 0,130 0,019 

 Більше 4,889 Чол. 0,029 0,001 0,043 0,001 0,001 

 Жін. 0,018 0,051 0,001 0,019 0,019 
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Додаток Р. Характеристики нейронних мереж соціально-демографічних чинників 

ССБ 

 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 3 

Точність моделі: 10,9% 

 

Значущість предикторів 

 

Nodes Importance Importance V4 

ДІТИ 0,0534 0,0534 0,0534 

ОСВІТА 0,0685 0,0685 0,0685 

СТАТЬ 0,0823 0,0823 0,0823 

ПОСЕЛЕН 0,1276 0,1276 0,1276 

СІМ_СТАН 0,1281 0,1281 0,1281 

ВІК 0,1443 0,1443 0,1443 

МЕРЕЖА 0,3959 0,3959 0,3959 
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Нейронна мережа соціально-демографічних чинників 
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Зв'язок сімейного статусу і переживання ССБ 

 

 
 

 

Зв'язок віку та переживання ССБ 
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Зв'язок проживання в поселеннях різного типу і переживання ССБ 
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Додаток С. Психологічні чинники типу переживання ССБ (мережі Байєса) 

 

Додаток С1. Психологічні детермінанти зарадного типу 

 
 

 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,4975 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,1885 1 
0 : <= 0,066 1 : 0,066 ~ 0,926 2 : 0,926 ~ 

1,786 3 : > 1,786 
влада 0,0122 active 

 

0,4142 1 
0 : <= -0,086 1 : -0,086 ~ 0,688 2 : > 

0,688 
впвненість 0,0340 active 

 

0,5874 1 
0 : <= -1,668 1 : -1,668 ~ -0,706 2 : -

0,706 ~ 0,257 3 : 0,257 ~ 1,22 4 : > 1,22 

пасивні 

стратегії 
0,0615 active 

 

0,0534 1 
0 : <= -0,32 1 : -0,32 ~ 0,411 2 : 0,411 ~ 

1,142 3 : > 1,142 
сміливість 0,0761 active 

 

0,5012 1 
0 : <= -1,554 1 : -1,554 ~ -0,527 2 : -

0,527 ~ 0,499 3 : > 0,499 
невдача 0,0783 active 

 

0,3101 1 
0 : <= -0,376 1 : -0,376 ~ 0,718 2 : > 

0,718 

позитивні 

відповіді 
0,0840 active 

 

0,9466 1 
0 : <= -0,465 1 : -0,465 ~ 0,9 2 : 0,9 ~ 

1,809 3 : > 1,809 
оптимізм 0,1240 active 

 

0,8144 1 

0 : <= -1,544 1 : -1,544 ~ -0,611 2 : -

0,611 ~ 0,323 3 : 0,323 ~ 1,256 4 : > 

1,256 

консерватизм 0,1385 active 
 

0,6932 1 
0 : <= -0,74 1 : -0,74 ~ 0,1 2 : 0,1 ~ 0,94 

3 : 0,94 ~ 1,78 4 : > 1,78 
вдача 0,1615 active 

 

0,5012 0,5 
0 : <= -1,672 1 : -1,672 ~ -0,8 2 : -0,8 ~ 

0,073 3 : 0,073 ~ 0,945 4 : > 0,945 
альтруїзм 0,2299 active 
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Додаток С2. Психологічні детермінанти дбайливого типу 

 

 
 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,5 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,752 1 
0 : <= -1,187 1 : -1,187 ~ 0,35 2 : 0,35 ~ 

1,374 3 : > 1,374 

контактні 

стратегії 
0,0031 active 

 

0,15 1 
0 : <= -0,854 1 : -0,854 ~ 0,161 2 : 0,161 

~ 1,175 3 : > 1,175 
консерватизм 0,0283 active 

 

0,4615 1 

0 : <= -1,441 1 : -1,441 ~ -0,715 2 : -

0,715 ~ 0,011 3 : 0,011 ~ 0,737 4 : > 

0,737 

впвненість 0,0599 active 
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0,0322 1 
0 : <= -0,239 1 : -0,239 ~ 0,848 2 : > 

0,848 
доброта 0,0616 active 

 

0,55 1 
0 : <= -0,794 1 : -0,794 ~ 0,066 2 : 0,066 

~ 0,926 3 : 0,926 ~ 1,786 4 : > 1,786 
влада 0,0756 active 

 

0,9678 1 
0 : <= -1,085 1 : -1,085 ~ -0,097 2 : > -

0,097 
вдача 0,1016 active 

 

0,85 1 
0 : <= -0,851 1 : -0,851 ~ 0,202 2 : 0,202 

~ 1,255 3 : > 1,255 
майбутнє 0,1182 active 

 

0,2617 1 
0 : <= -0,777 1 : -0,777 ~ 0,216 2 : 0,216 

~ 1,209 3 : > 1,209 
зміна 0,1224 active 

 

0,6491 1 
0 : <= -0,852 1 : -0,852 ~ 0,125 2 : > 

0,125 
оптимізм 0,1328 active 

 

0,5 0,5 
0 : <= -0,538 1 : -0,538 ~ 0,247 2 : 0,247 

~ 1,032 3 : > 1,032 
альтруїзм 0,1485 active 

 

0,3675 1 0 : <= 0,002 1 : 0,002 ~ 0,929 2 : > 0,929 довіра 0,1504 active 
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Додаток С3. Психологічні детермінанти незалежного типу 

 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,4975 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,4142 1 
0 : <= -1,085 1 : -1,085 ~ -0,097 2 : > -

0,097 
вдача 0,0544 active 

 

0,8144 1 
0 : <= -0,77 1 : -0,77 ~ 0,136 2 : 0,136 ~ 

1,043 3 : > 1,043 

вираження 

агресії 
0,0559 active 

 

0,5012 1 
0 : <= -0,926 1 : -0,926 ~ 0,002 2 : > 

0,002 
довіра 0,0789 active 

 

0,9466 1 
0 : <= -0,789 1 : -0,789 ~ 0,589 2 : > 

0,589 
егоїзм 0,0805 active 

 

0,0534 1 
0 : <= -0,406 1 : -0,406 ~ 0,379 2 : > 

0,379 
невдача 0,0859 active 

 

0,1885 1 
0 : <= -0,165 1 : -0,165 ~ 0,787 2 : > 

0,787 
активні стратегії 0,0861 active 

 

0,5874 1 
0 : <= -0,777 1 : -0,777 ~ 0,216 2 : > 

0,216 
зміна 0,0939 active 

 

0,3101 1 
0 : <= -0,996 1 : -0,996 ~ 0,038 2 : 0,038 

~ 1,072 3 : > 1,072 
компетентність 0,1430 active 

 

0,6932 1 
0 : <= -0,032 1 : -0,032 ~ 0,941 2 : > 

0,941 
автономія 0,1466 active 

 

0,5012 0,5 
0 : <= -0,538 1 : -0,538 ~ 0,247 2 : > 

0,247 
альтруїзм 0,1749 active 
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Додаток С4. Психологічні детермінанти незалежного типу 

 
 

V1 V2 V3 Importance V5 V6 V7 

0,5 0 
 

ССБ 
 

target 
 

0,2617 1 
0 : <= -0,527 1 : -0,527 ~ 0,499 2 : 0,499 

~ 1,526 3 : > 1,526 
невдача 0,0549 active 

 

0,6491 1 
0 : <= -1,471 1 : -1,471 ~ -0,376 2 : -

0,376 ~ 0,718 3 : > 0,718 

позитивні 

відповіді 
0,0608 active 

 

0,55 1 
0 : <= -1,635 1 : -1,635 ~ -0,86 2 : -0,86 

~ -0,086 3 : -0,086 ~ 0,688 4 : > 0,688 
впвненість 0,0746 active 

 

0,752 1 
0 : <= -0,778 1 : -0,778 ~ -0,002 2 : -

0,002 ~ 0,773 3 : > 0,773 

особистісні 

стратегії 
0,0748 active 
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0,4615 1 
0 : <= -1,413 1 : -1,413 ~ -0,392 2 : -

0,392 ~ 0,628 3 : > 0,628 
довіра 0,0935 active 

 

0,9678 1 
0 : <= -0,74 1 : -0,74 ~ 0,1 2 : 0,1 ~ 0,94 

3 : > 0,94 
вдача 0,0973 active 

 

0,15 1 
0 : <= -1,304 1 : -1,304 ~ 0,311 2 : 0,311 

~ 1,387 3 : > 1,387 

негативне 

минуле 
0,0982 active 

 

0,3675 1 
0 : <= -0,194 1 : -0,194 ~ 0,786 2 : > 

0,786 
конформність 0,0982 active 

 

0,0322 1 
0 : <= -0,496 1 : -0,496 ~ 0,517 2 : > 

0,517 
зміна 0,1016 active 

 

0,85 1 0 : <= 0,257 1 : 0,257 ~ 1,22 2 : > 1,22 пасивні стратегії 0,1024 active 
 

0,5 0,5 
0 : <= -0,8 1 : -0,8 ~ 0,073 2 : 0,073 ~ 

0,945 3 : > 0,945 
альтруїзм 0,1438 active 
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Додаток Т. Характеристики нейронних мереж психологічних чинників 

переживання ССБ для чоловіків і жінок 

 

Додаток Т1. Нейронна мережа у чоловіків 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 4 

Точність моделі: 53,8% 

Значущість предикторів 

 
Nodes Importance Importance V4 

ЛИЧНОСТН 0,0059 0,0059 0,0059 

ЭГОИЗМ 0,0077 0,0077 0,0077 

ПОЗ_ОТВЕ 0,0094 0,0094 0,0094 

ИЗБЕГАЮЩ 0,0113 0,0113 0,0113 

ШН 0,0115 0,0115 0,0115 

БЕЗОПАСН 0,0115 0,0115 0,0115 

КОМПЕТ 0,0129 0,0129 0,0129 

ЦЕЛИ 0,0131 0,0131 0,0131 

ШУ 0,0136 0,0136 0,0136 

АВТОН 0,0156 0,0156 0,0156 

ВН 0,016 0,0160 0,0160 

СОЦ_НАВ 0,0169 0,0169 0,0169 

АЛЬТРУИЗ 0,0198 0,0198 0,0198 

ОПТИМИЗМ 0,02 0,0200 0,0200 

ПОДДЕРЖ2 0,0211 0,0211 0,0211 

НЕГ_ПРОШ 0,0224 0,0224 0,0224 

ДОВЕРИЕ 0,0233 0,0233 0,0233 

КОНТАКТН 0,0234 0,0234 0,0234 

УДАЧА 0,0237 0,0237 0,0237 

РЕЗУЛЬТА 0,0238 0,0238 0,0238 
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АКТИВНЫЕ 0,0241 0,0241 0,0241 

РЕФ_КОН 0,0242 0,0242 0,0242 

КОНФОРМН 0,0271 0,0271 0,0271 

ГЕД_НАСТ 0,0274 0,0274 0,0274 

УВЕРЕННО 0,0291 0,0291 0,0291 

ПРОЦЕС 0,0295 0,0295 0,0295 

САМОПР 0,0296 0,0296 0,0296 

ИЗМЕН_СЕ 0,0311 0,0311 0,0311 

АГР_ОСН 0,0341 0,0341 0,0341 

СМЕЛОСТЬ 0,0383 0,0383 0,0383 

ИЗМЕН_СР 0,041 0,0410 0,0410 

СРЕДОВЫЕ 0,0422 0,0422 0,0422 

ПОЗ_ПРОШ 0,0434 0,0434 0,0434 

ВЛАСТЬ 0,0455 0,0455 0,0455 

ИНИЦИАТИ 0,0531 0,0531 0,0531 

ПЛАН_ОСН 0,0769 0,0769 0,0769 

ТРАНСЦЕН 0,0805 0,0805 0,0805 

Нейронна мережа 
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Додаток Т2. Нейронна мережа у жінок 

Модель: багатошаровий перцептрон 

Використане правило зупинки: помилку неможна зменшити 

Кількість нейронів прихованого шару: 4 

Точність моделі: 55,7% 

Значущість предикторів 

 
Nodes Importance Importance V4 

НЕУДАЧА 0,0039 0,0039 0,0039 

ЯУ 0,0061 0,0061 0,0061 

РЕФ_ОБЩ 0,0091 0,0091 0,0091 

СРЕДОВЫЕ 0,0097 0,0097 0,0097 

ЕМПАТИЯ 0,0103 0,0103 0,0103 

СОЦ_НАВ 0,0106 0,0106 0,0106 

ОПТИМИЗМ 0,0137 0,0137 0,0137 

УНИВЕРСА 0,0153 0,0153 0,0153 

ПОЗ_ОТВЕ 0,016 0,0160 0,0160 

СМЕЛОСТЬ 0,0173 0,0173 0,0173 

РЕФ_КОН 0,0211 0,0211 0,0211 

ПАССИВНЫ 0,0211 0,0211 0,0211 

ДОБРОТА 0,0217 0,0217 0,0217 

ПРОЦЕС 0,0218 0,0218 0,0218 

ВОЗВЫШЕН 0,023 0,0230 0,0230 

ТРАНСЦЕН 0,023 0,0230 0,0230 

ЛИЧНОСТН 0,0239 0,0239 0,0239 

БЕЗОПАСН 0,0242 0,0242 0,0242 

ИЗМЕН_СЕ 0,0249 0,0249 0,0249 

УДАЧА 0,0266 0,0266 0,0266 

АКТИВНЫЕ 0,0268 0,0268 0,0268 

КОНТАКТН 0,027 0,0270 0,0270 
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ИЗБЕГАЮЩ 0,027 0,0270 0,0270 

ДОВЕРИЕ 0,0272 0,0272 0,0272 

САМОПР 0,03 0,0300 0,0300 

ПОДДЕРЖ2 0,0305 0,0305 0,0305 

РОСТ 0,0324 0,0324 0,0324 

ИЗМЕН_СР 0,0333 0,0333 0,0333 

ЭГОИЗМ 0,0343 0,0343 0,0343 

КОНФОРМН 0,0351 0,0351 0,0351 

ВЛАСТЬ 0,0354 0,0354 0,0354 

ИНИЦИАТИ 0,0389 0,0389 0,0389 

АВТОН 0,0407 0,0407 0,0407 

КОМПЕТ 0,0423 0,0423 0,0423 

УВЕРЕННО 0,0471 0,0471 0,0471 

ЦЕЛИ 0,0483 0,0483 0,0483 

НЕГ_ПРОШ 0,0486 0,0486 0,0486 

ПОЗ_ПРОШ 0,0518 0,0518 0,0518 

Нейронна мережа 
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Додаток Т3. Психологічні чинники переживання суб'єктивного соціального 

благополуччя у чоловіків і жінок 
 Стать Ра

нг 

Значущість 

предиктора 

Нейрон 

1 

Нейрон 

2 

Нейрон 

3 

Нейрон 

4 

Вага нерона w 
Чол.  – –0,557 0,735 –0,058 0,238 

Жін.  – 0,353 –0,441 0,473 0,263 

Зміщення 
Чол.  –0,014 –0,229 0,489 –0,101 –0,084 

Жін.  –0,003 –0,004 –0,138 –0,345 –0,139 

Автономія 
Чол. 28 0,016 –0,149 0,218 0,476 –0,025 

Жін. 6 0,041 0,677 0,265 –0,203 0,693 

Компетентність 
Чол. 31 0,013 0,142 –0,116 0,009 0,442 

Жін. 5 0,042 –0,236 0,797 0,159 0,128 

Особистісний ріст 
Чол. – – – – – – 

Жін. 12 0,032 0,451 –0,089 –0,122 0,301 

Самоприйняття 
Чол. 11 0,030 0,054 0,393 0,342 0,428 

Жін. 14 0,030 –0,195 –0,310 0,591 –0,053 

Життєві цілі 
Чол. 30 0,013 –0,256 0,091 0,335 –0,211 

Жін. 3 0,048 0,401 –0,282 0,364 0,118 

Позитивне минуле 
Чол. 5 0,043 –0,466 0,571 0,141 –0,500 

Жін. 1 0,052 0,546 –0,401 0,333 –0,201 

Негативне минуле 
Чол. 22 0,022 0,472 0,101 –0,413 0,072 

Жін. 2 0,049 –0,370 0,693 0,066 0,045 

Гедоністичне 

теперішнє 

Чол. 14 0,027 –0,174 0,526 0,282 –0,455 

Жін. – – – – – – 

Впевненість в собі 
Чол. 13 0,029 0,327 0,454 0,538 0,412 

Жін. 4 0,047 0,218 –0,407 0,296 0,421 

Соціальна 

сміливість 

Чол. 8 0,038 0,455 0,830 0,472 0,207 

Жін. 29 0,017 0,447 0,286 0,186 –0,346 

Ініціатива в соц. 

контактах 

Чол. 3 0,053 0,025 1,099 0,350 –0,002 

Жін. 7 0,039 –0,062 –0,277 0,356 0,407 

Моя заслуга в 

успіхах 

Чол. – – – – – – 

Жін. 37 0,006 –0,098 0,007 0,195 0,040 

Моя вина в 

невдачах 

Чол. 27 0,016 –0,385 –0,069 0,423 –0,379 

Жін. – – – – – – 

Широта невдачі 
Чол. 33 0,012 –0,270 –0,009 –0,130 –0,340 

Жін. – – – – – – 

Широта удачі 
Чол. 29 0,014 0,250 –0,073 –0,076 0,294 

Жін. – – – – – – 

Невдачі 
Чол. – – – – – – 

Жін. 38 0,004 0,003 0,001 0,130 –0,027 

Успіх 
Чол. 19 0,024 –0,431 –0,417 0,238 –0,035 

Жін. 19 0,027 0,069 –0,460 0,276 –0,372 

Загальний 

оптимізм 

Чол. 24 0,020 –0,250 0,223 –0,239 –0,311 

Жін. 32 0,014 –0,331 0,047 0,197 –0,003 

Соціальні навички 
Чол. 26 0,017 –0,327 –0,217 –0,173 –0,215 

Жін. 33 0,011 –0,108 0,166 –0,035 0,106 

Емпатія 
Чол. – – – – – – 

Жін. 34 0,010 0,187 0,078 0,117 0,053 

Підтримка 
Чол. 23 0,021 –0,245 –0,373 –0,322 0,264 

Жін. 13 0,031 –0,314 –0,464 0,494 –0,036 
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Позитивна 

реактивність 

Чол. 35 0,009 0,188 0,032 –0,197 0,347 

Жін. 30 0,016 –0,229 0,098 0,449 0,084 

Асертивна 

поведінка 

Чол. 9 0,034 –0,289 –0,586 –0,222 –0,488 

Жін. – – – – – – 

Планування 
Чол. 2 0,077 –1,015 0,352 –0,038 0,288 

Жін. – – – – – – 

Конформність 
Чол. 15 0,027 0,437 0,240 0,132 –0,324 

Жін. 9 0,035 0,267 –0,412 0,152 –0,135 

Доброта 
Чол. – – – – – – 

Жін. 26 0,022 0,216 –0,370 –0,096 –0,313 

Універсалізм 
Чол. – – – – – – 

Жін. 31 0,015 0,123 0,161 –0,178 –0,209 

Влада 
Чол. 4 0,046 0,549 –0,437 –0,350 –0,067 

Жін. 8 0,035 0,619 0,232 0,531 0,181 

Безпека 
Чол. 32 0,012 –0,018 0,219 0,439 –0,182 

Жін. 21 0,024 0,360 0,148 0,237 0,259 

Самотрансценден-

ція 

Чол. 1 0,081 –0,407 1,073 –0,164 0,016 

Жін. 23 0,023 –0,028 0,546 0,352 0,005 

Самопіднесення 
Чол. – – – – – – 

Жін. 24 0,023 0,531 0,268 0,112 –0,553 

Егоїзм 
Чол. 36 0,008 –0,241 –0,012 –0,086 –0,273 

Жін. 10 0,034 –0,067 0,625 –0,135 –0,092 

Альтруїзм 
Чол. 25 0,020 –0,116 0,367 –0,350 –0,372 

Жін. – – – – – – 

Соціальна довіра 
Чол. 21 0,023 –0,396 –0,024 0,453 0,415 

Жін. 15 0,027 –0,182 –0,502 –0,303 0,205 

Настанова на 

процес 

Чол. 12 0,030 –0,364 –0,531 0,201 –0,411 

Жін. 25 0,022 0,234 0,158 –0,445 –0,077 

Настанова на 

результат 

Чол. 18 0,024 –0,625 –0,281 0,009 –0,331 

Жін. – – – – – – 

Рефлексивна 

контактність 

Чол. 16 0,024 0,451 –0,202 –0,282 0,221 

Жін. 28 0,021 –0,398 0,079 –0,034 –0,117 

Рефлексивна 

комунікативність 

Чол. – – – – – – 

Жін. 36 0,009 –0,088 –0,138 –0,090 –0,172 

Активні стратегії 
Чол. 17 0,024 –0,483 0,029 0,050 –0,264 

Жін. 18 0,027 0,123 0,428 0,471 0,295 

Пасивні стратегії 
Чол. – – – – – – 

Жін. 27 0,021 0,055 0,246 –0,430 0,572 

Спрямовані на 

середовище 

Чол. 6 0,042 0,582 –0,086 –0,326 –0,415 

Жін. 35 0,010 –0,051 0,030 0,177 0,198 

Спрямовані на 

особистість 

Чол. 37 0,006 –0,126 –0,061 –0,321 –0,125 

Жін. 22 0,024 –0,271 –0,437 0,261 –0,240 

Контактні стратегії 
Чол. 20 0,023 –0,466 –0,325 –0,091 –0,302 

Жін. 17 0,027 –0,505 0,067 0,629 0,275 

Уникаючі стратегії 
Чол. 34 0,011 –0,034 –0,211 –0,474 –0,153 

Жін. 16 0,027 0,478 –0,329 –0,097 –0,106 

Зміна себе 
Чол. 10 0,031 0,169 –0,356 0,296 –0,317 

Жін. 20 0,025 –0,643 0,116 0,141 0,150 

Зміна середовища 
Чол. 7 0,041 0,461 –0,274 –0,186 0,010 

Жін. 11 0,033 –0,320 0,353 0,422 –0,389 
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Додаток У. Детермінанти визначення типу переживання ССБ (структурні моделі) 

 

Додаток У1. Дані дбайливого типу 
Minimum was achieved 

Chi-square = 18,669 

Degrees of freedom = 17 

Probability level = ,348 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zуверенн <--- zнег_про -,270 ,082 -3,298 *** 
 

дальн_кр <--- zальтруи -,304 ,124 -2,448 ,014 
 

zподчине <--- zнег_про ,296 ,090 3,270 ,001 
 

zпассивн <--- zнег_про ,157 ,109 1,447 ,148 
 

zссб <--- zпассивн -,120 ,050 -2,373 ,018 
 

zссб <--- zнег_про -,256 ,060 -4,286 *** 
 

zссб <--- дальн_кр ,072 ,044 1,645 ,100 
 

zссб <--- zподчине ,185 ,061 3,054 ,002 
 

zссб <--- zальтруи ,254 ,054 4,684 *** 
 

zссб <--- zблизост -,136 ,053 -2,556 ,011 
 

zссб <--- zуверенн ,324 ,067 4,839 *** 
 

 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

zуверенн <--- zнег_про -,320 

дальн_кр <--- zальтруи -,244 

zподчине <--- zнег_про ,318 

zпассивн <--- zнег_про ,147 

zссб <--- zпассивн -,172 

zссб <--- zнег_про -,343 

zссб <--- дальн_кр ,121 

zссб <--- zподчине ,231 

zссб <--- zальтруи ,346 

zссб <--- zблизост -,183 

zссб <--- zуверенн ,366 

 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e1 
  

,882 ,128 6,892 *** 
 

e6 
  

,857 ,124 6,892 *** 
 

e2 
  

,666 ,097 6,892 *** 
 

e4 
  

,964 ,140 6,892 *** 
 

e5 
  

1,291 ,187 6,892 *** 
 

e8 
  

,860 ,125 6,892 *** 
 

e3 
  

,547 ,079 6,892 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e7 
  

,232 ,034 6,892 *** 
 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

zальтруи 
  

,000 

zнег_про 
  

,000 

zуверенн 
  

,103 

zблизост 
  

,000 

zподчине 
  

,101 

дальн_кр 
  

,059 

zпассивн 
  

,022 

zссб 
  

,513 

 

Додаток У2. Дані зарадного типу 
Minimum was achieved 

Chi-square = 34,862 

Degrees of freedom = 43 

Probability level = ,807 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zву <--- zшу ,350 ,081 4,289 *** 
 

zву <--- zян -,318 ,081 -3,901 *** 
 

zвлияние <--- zву ,089 ,066 1,346 ,178 
 

zвлияние <--- zян -,139 ,066 -2,096 ,036 
 

zфаталис <--- zнег_про ,384 ,078 4,896 *** 
 

zсети_1 <--- zвлияние ,257 ,126 2,039 ,041 
 

zфаталис <--- zпоз_про ,284 ,078 3,622 *** 
 

zдоброта <--- zян ,264 ,085 3,088 ,002 
 

zдоброта <--- zпоз_про ,289 ,085 3,416 *** 
 

zфаталис <--- zян -,241 ,079 -3,045 ,002 
 

zсети_1 <--- zпоз_про ,246 ,088 2,785 ,005 
 

zкомпет <--- zнег_про -,293 ,072 -4,057 *** 
 

zссб <--- zву ,202 ,059 3,402 *** 
 

zссб <--- zнач_о ,134 ,052 2,599 ,009 
 

zссб <--- zкомпет ,185 ,066 2,812 ,005 
 

zссб <--- zнег_про -,186 ,060 -3,109 ,002 
 

zссб <--- zян ,257 ,060 4,283 *** 
 

zссб <--- zфаталис ,164 ,061 2,699 ,007 
 

zссб <--- zвлияние -,152 ,078 -1,960 ,050 
 

zссб <--- zпоз_про ,082 ,058 1,408 ,159 
 

zссб <--- zшу -,167 ,056 -2,990 ,003 
 

zссб <--- zдоброта ,115 ,056 2,039 ,041 
 

zссб <--- zсети_1 ,137 ,054 2,546 ,011 
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Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

zву <--- zшу ,350 

zву <--- zян -,318 

zвлияние <--- zву ,127 

zвлияние <--- zян -,197 

zфаталис <--- zнег_про ,383 

zсети_1 <--- zвлияние ,180 

zфаталис <--- zпоз_про ,283 

zдоброта <--- zян ,263 

zдоброта <--- zпоз_про ,291 

zфаталис <--- zян -,238 

zсети_1 <--- zпоз_про ,245 

zкомпет <--- zнег_про -,351 

zссб <--- zву ,270 

zссб <--- zнач_о ,180 

zссб <--- zкомпет ,208 

zссб <--- zнег_про -,250 

zссб <--- zян ,343 

zссб <--- zфаталис ,221 

zссб <--- zвлияние -,143 

zссб <--- zпоз_про ,110 

zссб <--- zшу -,223 

zссб <--- zдоброта ,154 

zссб <--- zсети_1 ,185 

 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e4 
  

,975 ,127 7,649 *** 
 

e6 
  

,975 ,127 7,649 *** 
 

e2 
  

,757 ,099 7,649 *** 
 

e9 
  

,992 ,130 7,649 *** 
 

e1 
  

,450 ,059 7,649 *** 
 

e11 
  

,992 ,130 7,649 *** 
 

e12 
  

,903 ,118 7,649 *** 
 

e5 
  

,992 ,130 7,649 *** 
 

e8 
  

,606 ,079 7,649 *** 
 

e10 
  

,712 ,093 7,649 *** 
 

e3 
  

,831 ,109 7,649 *** 
 

e7 
  

,308 ,040 7,649 *** 
 

 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

zян 
  

,000 

zшу 
  

,000 
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Estimate 

zву 
  

,223 

zпоз_про 
  

,000 

zвлияние 
  

,071 

zнег_про 
  

,000 

zдоброта 
  

,153 

zкомпет 
  

,123 

zнач_о 
  

,000 

zсети_1 
  

,092 

zфаталис 
  

,284 

zссб 
  

,437 

 

 

 

Додаток У3. Дані незалежного типу 

 

Minimum was achieved 

Chi-square = 36,135 

Degrees of freedom = 42 

Probability level = ,725 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zсамопр <--- zреф_кон -,571 ,071 -8,060 *** 
 

zальтруи <--- zреф_кон ,180 ,086 2,091 ,036 
 

zкомпет <--- zсамопр ,358 ,098 3,659 *** 
 

zкомпет <--- zреф_кон ,292 ,92 -3,178 ,001 
 

zшн <--- zреф_кон ,439 ,082 5,335 *** 
 

zинициат <--- zальтруи -,320 ,094 -3,422 *** 
 

zконформ <--- zшн ,241 ,090 2,673 ,008 
 

zвн <--- zшн ,326 ,097 3,368 *** 
 

zрезульт <--- zреф_кон -,098 ,112 -,870 ,384 
 

zрезульт <--- zсамопр ,192 ,20 1,609 ,108 
 

zконформ <--- zальтруи ,252 ,095 2,651 ,008 
 

zдостиже <--- zкомпет -,278 ,085 -3,284 ,001 
 

zдостиже <--- zинициат ,317 ,085 3,750 *** 
 

zссб <--- zсамопр ,255 ,066 3,845 *** 
 

zссб <--- zальтруи ,208 ,055 3,775 *** 
 

zссб <--- дальн_к -098 ,056 -1,755 ,079 
 

zссб <--- zконформ ,147 ,050 2,921 ,003 
 

zссб <--- zрезульт ,128 ,049 2,602 ,009 
 

zссб <--- zкомпет -,120 ,062 -1,937 ,053 
 

zссб <--- zдостиже ,138 ,054 2,549 ,011 
 

zссб <--- zшн -,143 ,057 -2,520 ,012 
 

zссб <--- zинициат ,138 054 2,567 ,010 
 

zссб <--- zвн ,121 ,047 2,586 ,010 
 

zссб <--- zреф_кон -,199 ,066 -3,021 ,003 
 



511 

 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

zсамопр <--- zреф_кон -,608 

zальтруи <--- zреф_кон ,195 

zкомпет <--- zсамопр ,353 

zкомпет <--- zреф_кон -,306 

zшн <--- zреф_кон ,452 

zинициат <--- zальтруи -,309 

zконформ <--- zшн ,239 

zвн <--- zшн ,305 

zрезульт <--- zреф_кон -,100 

zрезульт <--- zсамопр ,186 

zконформ <--- zальтруи ,237 

zдостиже <--- zкомпет -,283 

zдостиже <--- zинициат ,323 

zссб <--- zсамор ,342 

zссб <--- zальтруи ,274 

zссб <--- дальн_кр -,116 

zссб <--- zконформ ,206 

zссб <--- zрезульт ,178 

zссб <--- zкомпет -,164 

zссб <--- zдостиже ,186 

zссб <--- zшн -,199 

zссб <--- zинициат ,188 

zссб <--- zвн ,179 

zссб <--- zреф_кон ,285 

Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e4 
  

,972 ,130 7,450 *** 
 

e9 
  

,541 ,073 7,450 *** 
 

e10 
  

,797 ,107 7,450 *** 
 

e8 
  

,576 ,077 7,450 *** 
 

e6 
  

,730 ,098 7,450 *** 
 

e5 
  

,804 ,108 7,450 *** 
 

e1 
  

,705 ,095 7,450 *** 
 

e2 
  

,954 ,128 7,450 *** 
 

e3 
  

,823 ,110 7,450 *** 
 

e11 
  

,861 ,116 7,450 *** 
 

e12 
  

,661 ,089 7,450 *** 
 

e7 
  

,231 ,031 7,450 *** 
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Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

zреф_кон 
  

,000 

zальтруи 
  

,038 

zсамопр 
  

,369 

zинициат 
  

,095 

zшн 
  

,204 

zкомпет 
  

,350 

zдостиже 
  

,178 

дальн_кр 
  

,000 

zрезульт 
  

,067 

zвн 
  

,093 

zконформ 
  

,123 

zссб 
  

,516 

 

 

Додаток У4. Дані безпорадного типу 
Minimum was achieved 

Chi-square = 1,235 

Degrees of freedom = 6 

Probability level = ,975 

 

Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

zвласть <--- zшир_свя -,391 ,110 -3,558 *** 
 

zдоверие <--- дальн_кр -,293 ,112 -2,615 ,009 
 

zдоверие <--- zшир_свя -,507 ,128 -3,952 *** 
 

zдоверие <--- zплан_о -,30 ,115 -2,651 ,008 
 

zссб <--- zшир_свя ,308 ,092 3,337 *** 
 

zссб <--- zдоверие ,377 ,072 5,256 *** 
 

zссб <--- zплан_о ,233 ,073 3,191 ,001 
 

zссб <--- zвласть ,262 ,084 3,126 ,002 
 

zссб <--- дальн_кр ,068 ,071 ,946 ,344 
 

 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

zвласть <--- zшир_свя -,387 

zдоверие <--- дальн_кр -,260 

zдоверие <--- zшир_свя -,392 

zдоверие <--- zплан_о -,263 

zссб <--- zшир_свя ,371 

zссб <--- zдоверие ,588 

zссб <--- zплан_о ,315 

zссб <--- zвласть ,319 

zссб <--- дальн_кр ,093 
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Variances 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e1 
  

,890 ,148 6,000 *** 
 

e3 
  

1,170 ,195 6,000 *** 
 

e4 
  

1,116 ,186 6,000 *** 
 

e2 
  

1,057 ,176 6,000 *** 
 

e5 
  

,774 ,129 6,000 *** 
 

e6 
  

,392 ,065 6,000 *** 
 

 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

дальн_кр 
  

,000 

zплан_о 
  

,000 

zшир_свя 
  

,000 

zвласть 
  

,150 

zдоверие 
  

,291 

zссб 
  

,361 
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Додаток Ф. Програма психологічного супроводу з елементами соціально-

психологічного тренінгу «Соціально-психологічний комфорт» 
Заняття 1. Усвідомлення 

Обговорення правил групи. Типовими правилами є: 

1. Чесність, щирість та відкритість 

Вільно та відкрито виражати свої почуття та думки, не боячись виглядати по-дурному або 

марно витрачати час групи. 

2. Пряме вираження почуттів 

В групі займаються тренуванням почуттів, атому саме про почуття ми будемо говорити в 

першу чергу. Щоб краще розуміти один одного, має сенс називати почуття "на ім’я". Якщо слів 

не вистачає, можна використовувати невербальні засоби – зобразити, показати почуття так, щоб 

це стало зрозумілим іншим. 

3. "Я"-комунікації 

Кожен в групі має власну неповторну думку. Саме тому власну думку і власні почуття 

виражають з використанням займенника «Я» («мені», «мене»). 

4. Концентрація на позитивному 

Перевага у вираженні позитивних почуттів. Якщо виникне необхідність сказати про 

негативні почуття, краще почати все-таки з позитивного. 

5. Активна участь 

Кожен учасник активно бере участь в усіх вправах і дискусіях. Допускається максимум 3 

відмови від участі у вправах. Тренеру необхідно повідомити, якщо учасник має пропустити 

певне заняття. 

6. Конфіденційність 

Події групи та особиста інформація, яка стає відомою в групі, обговорюється тілько в 

середині групи. 

7. Взаємна участь і взаємодопомога 

Учасники групи допомагають один одному й тренеру у виконанні вправ та успішному 

завершенні програми. 

 
Вправа «Аналіз притчі» (авторська модифікація) 

Мета: налаштування на смислове поле заняття. 

Участикам зачитується психологічна притча і обговорюється в групі її смисл. Пропонується 

виразити основну думку однією фразою. 

«Ключ до щастя»
11

 

Жив колись чоловік, який висікав каміння зі скали. Його праця була важка, і він був 

невдоволений. Якось каменяр зопалу вигукнув: «Ах, якщо б я був багатим!» І ось чудо! Його 

бажання здійснилося. Через певний час в місто, де він жив, приїхав цар. Побачивши правителя, 

над головою якого слуги тримали золоту парасолю, багач відчув заздрість. Зопалу він вигукнув: 

«Ах, якщо б я був царем!». І його бажання знову здійснилося. Якось він подався в похід. Сонце 

палило так, що навіть золота парасоля не в змозі була вберегти царя від палючих променів. І він 

подумав: «Ах, якщо б я був сонцем!». Його бажання здійснилося і цього разу. Але якось 

сонячне світло затьмарила хмара. Тоді сонце вигукнуло: «Ах, якщо б я було хмарою!». І був він 

хмарою, і проливався дощем, і вода заполонила всі куточки світу. Але ось біда! Краплі дощу 

відчайдушно вдарялися в скелю, але ніяк не могли зруйнувати його. Дощ вигукнув: «Ах, якщо б 

я був скелею!». Однак прийшов каменяр, заніс свою кирку над скелею і підкорив її. І скеля 

вигукнула: «Ах, якщо б я був каменярем!». І в ту ж мить він знову став собою і зрозумів, що ні 

багатство, ні влада не принесуть йому радість. 

 

Психологічний практикум. Заповнення шкали щастя С. Любомирскі 

                                                
11 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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1. В цілому я вважаю себе 

1  2  3  4  5  6  7 

Не дуже щасливим         Дуже щасливим 

2. Порівняно з більшістю однолітків я вважаю себе 

1  2  3  4  5  6  7 

Менш щасливим        Більш щасливим 

3. Деякі люди дуже щасливі за своєю природою. Вони отримують втіху від життя, щоб н 

відбувалося, беручи від життя все. Наскільки це схоже на Вас? 

1  2  3  4  5  6  7 

Зовсім не схоже        Типово для мене 

4. Деякі люди не надто щасливі. Хай вони і не впадають в депресію, але піднесеним 

настроєм також не відрізняються. В якій мірі це притаманно Вам? 

1  2  3  4  5  6  7 

Зовсім не притаманно       Типово для мене 

Щоб підрахувати результат, сумують бали відповідей на перші три питання, додають 8, 

віднімають бал за четверте питання і ділять на 4. Середній кінцевий результат дорослого 

американця – 4,8 бали. Дві третини респондентів набирають від 3,8 до 5,8 бали. 

 

Вправа «Уявлення про щастя» (авторська розробка) 

Мета: з’ясування імпліцитної теорії благополуччя учасників 

Інструкція: по колу продовжити речення 

Щастя – це … 

Я найбільш задоволений життям, коли … 

Найщасливіше переживання в моєму житті – це … 

Я радію, коли… 

Найбільш приємні для мене люди – це … 

Головна моя мета в стосунках з іншими – це … 

Найбільше я хочу, щоб інші люди, яких я знаю, … 

Я був би щасливий, коли … 

Обговорення 1. Групова дискусія: Що таке щастя? Формулювання найбільш поширених 

«варіантів» щастя. 

Обговорення 2. Обговорити вислів Далай Лами: «Нам не потрібна більша кількість грошей, більше 

успіху або слави, нам не потрібне досконале тіло і навіть ідеальний супутник життя – прямо зараз, 

саме в цей момент, у нас є розум, який являє собою все необхідне устаткування для того, щоб 

досягти повного і безмежного щастя». 

 

Вправа «Розминка з пересаджуваннями»
12

 

Мета: сконцентрувати увагу, отримати позитивні емоції, отримати інформацію про учасників 

тренінгу, зблизити їх  

Зараз ми проведемо просту гру. Той, хто знаходиться в центрі кола (зараз це буду я), промовить 

наступну фразу: "Більш за все мені подобається запах...". Всі члени групи, яким теж 

подобається цей запах, повинні будуть встати зі стільців і пересісти на інші стільці. Той, хто 

стоїть в центрі, намагається зайняти один із вільних стільців. Потрібно називати запахи 

максимально конкретно. Не потрібно, наприклад, говорити: «Мені подобається запах квітів», 

краще назвати конкретну квітку. 

 

Вправа «Сонце радості»
13

 

                                                
12 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
13 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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Мета: усвідомити радісні моменти життя, створити позитивний настрій 

Учасники групи індивідуально малюють сонце так, як це роблять діти: коло, а від нього 

розходяться проміні. На кожному проміні необхідно написати те, чому учасник групи радіє в 

житті. Потім учасники діляться своїми «сонячними промінчиками» один з одним. 

Інструкція: «Візьміть кожен по аркушу паперу і намалюйте на ньому сонечко з промінчиками. 

Кожний "сонячний промінь" – це "промінь вашої радості". Підпишіть їх. На кожному промені 

необхідно написати те, чому ви радієте в життя. Кількість таких променів не обмежена. 

Малюйте і підписуйте стільки, скільки саме вам необхідно. Звертайте увагу, будь ласка, на ті 

почуття і думки, які у вас з’являються в процесі виконання вправи. Вам дається 10 хвилин. 

Тепер візьміть маленькі листочки. Це теж «промінчики вашої радості», якими ви можете 

поділитися з учасниками групи. Вашої радості стане більше. Писати все не обов’язково. Пишіть 

те, чим ви дійсно готові поділитися з іншими. На це вам дається 5 хвилин. 

Поділіться тепер «промінчиками вашої радості» з тими, з ким ви дійсно хочете це зробити. 

«Сонячний промінь» можна давати не одній людині. Прислухайтеся до себе. Звертайте увагу на 

свої почуття, переживання, думки, коли ділитеся «промінчиками вашої радості» і коли 

отримуєте від інших людей їх проміні. Що з вами в цей момент відбувається? 

Обговорення: Чим би ви хотіли поділитися після цієї вправи? Які почуття і думки виникали у 

вас під час виконання вправи? Що з вами відбувалося, коли ви ділилися з іншими членами 

групи «промінчиками вашої радості» і отримували від інших проміні? Чи здивували вас якісь 

проміні, що ви отримали? Чи отримали ви якийсь потрібний саме зараз промінь? Чи вдалося 

цим промінням зігріти ваше серце? 

 

Міні-лекція «Правила і пастки насолоди» (В. Г. Ромек) 

 

Вправа «Насолода» (авторська розробка) 

Мета: звернути увагу на ті дрібниці, що нас оточують, підвищити настрій, отримати 

інформацію про вподобання учасників 

Інструкція: Навколишній світ дуже різноманітний, в ньому в будь-який момент є маса речей, 

які можуть нас засмутити, але не менше речей, які можуть нам сподобатися, якщо ми звернемо 

на них увагу. Погляньте навколо себе. Чи можете ви знайти навколо вас щось, що вам 

подобається, що вам приносить втіху? 

Обговорення: які речі в аудиторії (кімнаті) можуть принести задоволення учасникам. 

 

Вправа «Кожному свій запах» (авторська модифікація вправи В. Г. Ромека) 

Мета: розвиток сенситивності, рефлексія власних уподобань 

Матеріали: набір ароматичних масел чи парфюму 

Інструкція: Тут зібрано велика кількість різних запахів. Спробуйте всі їх понюхати. Знайдіть 

той аромат, який подобається більш за все. Не обов’язково шукати знайомі вам аромати. Ви 

можете обрати новий для вас запах. Пошукайте не той запах, що подобається вам завжди, а той, 

який подобається в даний момент часу. Почекайте певний проміжок часу, щоб відчути всю 

повноту запаху, сконцентруйтеся на приємному вам запаху і тільки на цьому запаху.  

Обговорення: Які асоціації викликає обраний вами запах? Чи можете ви зараз, за відсутності 

стимулу, згадати цей запах? Спробуйте описати його словами. 

Домашнє завдання: На наступне заняття підготувати і принести запахи і аромати, які приємні 

саме вам, які викликають приємні спогади й асоціації. 

 

Вправа «Спільне обмацування»
14

 

Мета: розвиток сенситивності, рефлексія власних уподобань 

                                                
14 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
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Матеріали: набір невеличких предметів з різною фактурою (вата, тканини, буси, іграшки, 

дерево, камінчики, металеві предмети, мушлі тощо) 

Інструкція: 1. Тут підготовлені предмети з різною структурою поверхні, вагою і різного 

матеріалу. Оберіть собі предмет, до якого приємно доторкатися, який приємно тримати в руках. 

Якщо у вас при собі є такі предмет, то можете взяти до рук їх. Закрийте очі, сконцентруйтеся на 

цьому предметі, на тактильних відчуттях, що він викликає. Хай пройде трохи часу. 

Сконцентруйтеся на приємних відчуттях від цього предмету, поспостерігайте за ними. 

Намагайтеся вловити момент, коли відчуття зникають. 

2. Тепер знайдіть собі пару із числа учасників групи. Розкажіть партнеру, які відчуття у вас 

викликає обраний вами предмет. 

3. Спробуйте знайти загальні відчуття, які пов’язують між собою два предмети, що потрапили в 

пару. Поміняйтеся предметами. Розкажіть один одному про схожі і контрастні відчуття від двох 

предметів.  

Обговорення: Які тактильні відчуття і в якій комбінації вам було приємно відчувати? Які дії ви 

здійснювали, щоб подовжити ці приємні відчуття? 

Домашнє завдання: Вдома погляньте навколо себе і знайдіть те, до чого приємно доторкатися, 

мацати, досліджувати. Можете розібрати з цієї точки зору ті предмети, які у вас постійно при 

собі. 

 

Домашнє завдання: 

1. Підготувати і принести запахи і аромати, які викликають приємні спогади й асоціації.  

2. Знайти вдома ті речі, до яких приємно доторкатися. 

3. Принести улюблену цукерку (опитати групу і скласти список, хто з учасників яку 

цукерку хоче). 

 

Заняття 2. Усвідомлення 

Обговорення домашнього завдання: 

1. Попросити розповісти про улюблений запах: історію його появи, відчуття, що він 

викликає. Запах пускається по колу, щоб учасники групи могли його відчути і 

проаналізувати власні асоціації. 

2. Описати речі приємні на дотик. Спробувати вивести узагальнення: які речі нам 

подобаються. 

 

Вправа «Аналіз притчі» 

Люди в місті (єврейська притча)
15

 

Якось до одного старця, що сидів біля входу до міста, підійшов юнак і запитав: 

– Я перший раз тут. Які люди живуть в цьому місті? 

Старий відповів йому запитанням: 

– А які люди жили там, звідки ти прийшов? 

– Це були злі й егоїстичні люди, тому я з радістю поїхав звідти. 

– Тут ти зустрінеш таких самих, – відповів йому старий. 

Трохи згодом інший чоловік підійшов до старця і задав йому те ж питання. Старий запитав 

його: 

– А яких людей ти бачив раніше? 

– Це були добрі, гостинні і шляхетні люди. У мене серед них залишилося багато друзів. 

– Ти знайдеш таких самих і тут, – відповів старий. 

Купець, який почув обидві розмови, дорікнув старцю:  

– Як ти можеш давати різні відповіді на одне й те ж питання? 

                                                
15 Джерело: Климова Е. К.Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального 

развития: уч.-метод. пособие / Е. К. Климова, О. А. Помазина, О. Н. Бакурова; науч. ред. 

Е. К. Климова. – СПб.: Речь, 2013. – 160 с. 
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– Син мій, відповів старий, – кожен носить свій світ в своєму серці. Хто в минулому не 

знайшов нічого гарного в тих місцях, звідки прийшов, тут тим більше нічого не знайде. 

Той же, в кого і раніше дули друзі, тут теж знайде вірних друзів. Оскільки оточуючі 

люди стають тими, що ми в них знаходимо. 

Обговорення. 

Вправа «Уявлення про взаємини» (авторська розробка) 

Мета: з’ясування імпліцитної теорії благополуччя учасників 

Інструкція: по колу продовжити речення 

Гарні стосунки з батьками – це … 

… шлюбним партнером – це … 

… дітьми – це … 

… друзями – це … 

… колегами – це … 

… сусідами – це … 

… начальством – це … 

Я очікую від інших людей … 

Обговорення: що очікується від інших людей? Які дії інших найбільш позитивно оцінюються? 

Чи реалізують ці дії учасники групи по відношенню до інших людей?  

 

Вправа «Смакування» (авторська розробка) 

Мета: надати навички смакуваннях смакових відчуттів, покращити атмосферу в групі, 

викликати позитивний настрій 

Матеріали: різні сорти чаю в пакетиках (найкраще коробка асорті), картонні стаканчики, різні 

цукерки 

Інструкція. 1. Зачитується текст, як правильно пити гарячий шоколад. 

Уявіть, що в руках у вас чашка гарячого шоколаду. Ви торкаєтесь губами до теплої чашки, 

це вже приємно. Вдихаєте запах гарячого шоколаду. Першими на смак потрапляють вершки. Я 

намагаюся повністю відчути їх смак, структуру, температуру. Наступною смаковою хвилею є 

сам шоколад. Я зосереджуюсь на ньому, намагаючись відчути всі відтінки смаку. Вдихаю ще 

раз. Роблю третій ковток, намагаючись дібратися до глибини взаємодії ароматів, структур та 

температур гарячого шоколаду. 

2. Організовується пиття чаю за певним алгоритмом. Оберіть пакетик, який, на вашу 

думку, має найбільш приємний запах. Обов’язково перенюхайте всі вили пакетиків і оберіть той, 

чий запах подобається вам саме зараз (а не той сорт, який ви звикли пити зазвичай). 

Склянку з чаєм потримайте певний час в руках, понюхайте запах. Чи змінився він 

порівняно з пакетиком? В який бік: став кращим чи менш концентрованим? Зробіть, не 

поспішаючи, перший ковток, покатайте його по піднебінню. Намагайтеся відчути поєднання 

запаху і смаку. 

3. Після смакування чаю зверніть увагу на цукерки (розкласти їх так, щоб була помітна 

кожна цукерка). Спочатку погляньте на обгортку. Вони зазвичай дуже яскраві. Оберіть ту 

цукерку, обгортка якої вам найбільше подобається. Намагайтеся не звертатися до свого 

попереднього досвіду. Розглядайте цукерки так, начебто ви їх бачите перший раз. 

Коли ви обрали цукерку, пошелестіть її обгорткою. Як ви думаєте, чому, як правило, 

обгортки роблять так, щоб вони шурхотіли. Розгорніть цукерку і гарно понюхайте її. 

Намагайтеся відчувати всі нюанси запаху. Потім знову зверніться до запаху чаю. Порівняйте 

відтінки запахів. Чи вони поєднуються чи «забивають» один одного? 

Відкусіть шматочок цукерки, покатайте його в роті. Відчуйте його повний смак. На 

наступному етапі додайте глоток чаю. Насолодіться смаковою гамою. Робіть все не кваплячись, 

загострюючи увагу на кожному новому відчуттю. 

Обговорення: 1. Опишіть свої відчуття і думки під час виконання вправи. Чи виникали у вас 

якісь асоціації і спогади, пов’язані із смаком чи запахом? Чи важко було виконувати інструкцію і 
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робити все повагом? Чи відрізнялися запахи і смаки від тих, що супроводжують вас в 

повсякденному житті? 

2. Звернути увагу на те, яку саме цукерку обрали учасники. Звернутися до заготовленого списку, 

порівняти. Попросити учасників проаналізувати свої відчуття: чи були б вони більш задоволені, 

якщо б здійснили саме той вибір, якій планували заздалегідь. Чому досягнення мети не завжди 

робить людину щасливою? 

 

Вправа «Приємні дотики» (авторська розробка) 

Мета: навчитися відчувати приємність від дотиків, отримати навички позитивної взаємодії 

Інструкція: Робота в парах. Візьміть один одного за руки. Спробуйте відчути всі нюанси 

дотиків. Можна заплющити очі. Пари змінюються стільки разів, скільки потрібно, щоб всі 

учасники побули партнерами. 

Обговорення: Руки кого з учасників були найбільш приємні і чому. Проаналізувати відчуття. В 

цій вправі необхідно слідкувати, щоб опис дотиків не переносився на ставлення до особистості. 

 

Вправа «Казкові асоціації»
16

 

Мета: розвиток асоціативного мислення, рефлексія власних особистісних рис 

Інструкція: Кожен учасник має запропонувати три свої асоціації: з ким із казкових героїв він 

асоціює себе і двох своїх сусідів. Бажано асоціацію обґрунтувати. 

Обговорення: Чи вдалося вірно визначити, які асоціації ви викликаєте? Опишіть відчуття від 

отриманого в такому вигляді зворотного зв’язку. Які думки у вас виникли в зв’язку із 

асоціацією з казковим персонажем? 

 

Вправа «Амнезія»
17

 

Мета: розвиток невербальної комунікації, сприяння зміцненню стосунків між членами групи  

Матеріали: парні предмети (наприклад, маркери різного кольору) 

Інструкція: Всі учасники шикуються в ряд, заводять руки за спину. Кожному часнику дається 

маркер. Необхідно виконувати такі правила: 1) не промовляти ні слова; 2) неможна дивитися, 

якого кольору маркер в руках; 3) потрібно знайти свою «пару», ту людину, в руках якої маркер 

того ж кольору. 

Обговорення: Яким чином виконували завдання? Який алгоритм найбільш вдалий? Які думки і 

почуття були під час виконання вправи? 

 

Вправа «Уявлення про щастя» (авторська розробка) 

Мета: рефлексія концепції благополуччя, з’ясування ролі соціального оточення для 

досягнення благополуччя 

Інструкція: Розслабтеся, заплющіть очі. Чітко сформулюйте для себе дві-три умови, за 

яких ви будете щасливі. Уявіть собі, що ви досягли цих умов. Продумайте, в чому вони будуть 

проявлятися. Уявіть максимально детально події дня вашого життя, коли ви досягли цих умов. 

Спробуйте відчути свої емоції в таких умовах. Розплющіть очі. Проаналізуйте в групі свої 

уявлення та відчуття. 

Обговорення: за потреби. 

 

Домашнє завдання: 

1. Підготувати і принести на заняття улюблену мелодію (2 хвилини). 

2. Кожного дня «просмакувати» якусь дію (пиття кави, їжа цукерки, мить естетичного 

любування, момент спілкування з друзями, гарна музика тощо). 

                                                
16 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
17 Джерело: Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в 

любом тренинге. – СПб.: Речь, 2006. – 208 с. 
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3. Кожного вечора проаналізувати день та пригадати по три речі «Що я дізнався нового», 

«Що відбулося приємного», «За що я вдячний цьому дню». Розмірковувати 2-3 хвилини 

про приємні події. 

 

Заняття 3. Усвідомлення 

Обговорення домашнього завдання: 

1. Попросити розповісти про досвід «смакування»: яка це була дія, як змінилися 

відчуття, якщо на них концентруватися, які дії найбільш часто «смакувалися». 

2. Описати як виконувалася вправа «Чарівна трійка», що було важко робити, як 

спостерігалася динаміка протягом тижня. 

 

Вправа «Аналіз притчі» 

Притча «Про гвіздки»
18

 

Жив собі один дуже запальний і нестриманий молодий чоловік. Якось його батько дав йому 

мішечок з гвіздками і наказав кожного разу, коли він не стримає свого гніву, вбивати один 

гвіздок в стовп паркану. 

Першого дня в стовпі було кілька десятків гвіздків. На другому тижні молодий чоловік 

навчився стримувати свій гнів, і кількість гвіздків, що забивалися в стовп, стала зменшуватися. 

Нарешті прийшов той день, коли він жодного разу не втратив самовладання. Він розповів про 

це своєму батьку, і той сказав, що тепер кожного дня, коли сину вдасться стриматися, він зможе 

вита щити із стовпа один гвіздок. І прийшов день, коли він зміг повідомити батьку про те, що в 

стовпі не залишилося жодного гвіздка. Тоді батько взяв сина за руку і підвів до паркану:  

– Ти непогано вправився, але бачиш скільки в стовпі дірок? Він вже ніколи не буде таким, як 

раніше. І не важливо, скільки разів після цього ти попросиш вибачення, – шрам залишиться. 

Обговорення. 

 

Вправа «Музика» (авторська розробка) 

Мета: надати навички смакуваннях слухових відчуттів, навички соціальної рефлексії, 

покращити атмосферу в групі, викликати позитивний настрій 

Матеріали: короткі записи (2 хвилини) різної музики 

Інструкція. По колу кожен учасник запускає свій музичний запис (можна створити попередній 

список на планшеті чи телефоні) протягом однієї хвилини. Всі слухають уважно, заплющивши 

очі. Мета – проаналізувати свої відчуття: чи подобається вам ця музика, що ви уявляєте під неї. 

Також важливо проаналізувати, чому саме така музика подобається конкретному учаснику. Про 

які його особистісні риси може свідчити? 

Обговорення. 

 

Вправа «Святе місце»
19

 

Мета: розвиток навичок невербальної комунікації в позитивній взаємодії 

Інструкція: Одного добровольця виводять із приміщення і дають інструкцію: «Зараз ви зайдете 

і сядете на стілець. Вас будуть про щось просити. Здогадайтеся про що, але вам не можна 

розмовляти». Тим, хто залишився в кімнаті, дається така інструкція: «Ваше завдання – 

почергово вмовляти ту людину, що сидить, щоб вона поступилася місцем. Але вмовляти 

потрібно мовчки, за допомогою жестів і міміки». Коли завдання виконано, той учасник, що 

сидів на стільці, приєднується до своїх колег, і вони продовжують вмовляти нового учасника.  

Обговорення: наскільки важко було вмовити, кому так і не довелося посидіти на стільці.  

 

                                                
18 Джерело: Психология в притчах: с комментариями / сост. М. А. Дыгун [и др.]. – М.: 

Содействие, 2006. – 76 с. 
19 Джерело: Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в 

любом тренинге. – СПб.: Речь, 2006. – 208 с. 
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Вправа «Насолода для більшості людей» (авторська модицікація) 

Мета: усвідомлення того, що може принести задоволення 

Інструкція: Існує величезна кількість речей, що можуть приносити втіху. І ми зараз спробуємо 

зібрати якомога більше різних способів отримання задоволення. Подумайте і напишіть на 

листочках якомога більше дій, об’єктів чи явищ, які, на вашу думку, приносять насолоду 

більшості людей. 

Тепер кожен по черзі прочитає те, що він записав (спочатку по одному варіанту, не 

повторюючись, потім по черзі – другий варіант і т. д.). Я буду фіксувати ваші ідеї. Наше 

завдання – зібрати якомога більше варіантів. 

Обговорення: Чи з усіма пунктами ви згодні? Чи всі запропоновані засоби приносять особисто 

вам насолоду? Чи є ще щось, що ви б хотіли додати в список? 

 

Вправа Колаж «Моє щастя»/ «Моє життя» (авторська модифікація) 

Мета: рефлексія свого досвіду, сенсу життя, цінностей з опорою на позитивні емоційні 

переживання, виявлення змісту самосвідомості 

Матеріали: глянцеві журнали, фотозображення, фломастери чи олівці 

Інструкція: Виріжте з журналів, фото фігури людей, предмети, речі, явища природи, які 

допоможуть створити вам потрібний образ, а потім оформите композицію. З елементами можна 

робити все що завгодно. Можна доповнити роботу написами, коментарями, замалювати пусті 

місця. Образи можуть бути конкретними чи абстрактними. 

Обговорення: Які думки приходили вам в процесі роботи над колажем: Що ви відчували при 

цьому? Що ви плануєте зробити з колажем в подальшому? 

Примітка. На роботу варто запланувати достатньо часу (не менше 60 хв.) Можна провести 

додатковий аналіз колажу: розташування елементів на аркуші, розмір елементів, їх 

розташування відносно один одного, принцип вибору елементів, порядок роботи, загальний 

сюжет тощо. 

Домашнє завдання: додати в колаж фотографій із власним зображенням, помістити його на 

видне місце 
 

Вправа «Ієрархія цілей» (авторська розробка) 

Мета: рефлексія системи домагань та ціннісних орієнтацій, актуалізація навичок соціального 

планування 

Інструкція: Учасникам пропонується на аркушах продовжити речення «Я хочу…» 20 разів (5 

хв.) 

Обговорення: 1. Розподілити відповіді по групам, використавши систему категоризації цілей 

Р. Еммонса: глобальні – конкретні, віддалені – наближені, аутентичні – зовнішні, цілі 

близькості – цілі влади, наближення – уникання, конфлікт цілей, диференціація – 

узагальненість цілей. 

2. Обговорити в групі результати. Пояснити поняття «Максимізаторів та мінімізаторів». 

Вказати, що благополуччя підвищується, якщо люди прагнуть цілей, які: 

– посильні, реальні, досяжні; 

– значущі саме для даної особистості (не нав’язані); 

– в яких особистість переконана; 

– внутрішні; 

– мають відношення до суспільства, стосунків і зростання; 

– самоконкордантні, відповідають прагненням і потребам; 

– цінуються в даній культурі; 

– несуперечливі. 

3. Переформулювати цілі за запропонованими правилами. 

Критерії мети, що забезпечують задоволення 

1. Концентруйтеся на задоволенні, а не на проблемі. 

Погано. Усунути протікання крана в душі. 

Гарно. Зробити так, щоб душ зранку приносив задоволення. 
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2. Спочатку думайте про мету, потім шукайте засоби. 

Погано. Купити новий кран. 

Гарно. Отримати максимум насолоди від душу завтра вранці. 

3. Розділяйте глобальні цілі на маленькі досяжні кроки. 

Погано. Душ завжди повинен приносити мені задоволення. 

Гарно. Спробую отримати максимум задоволення від душу завтра вранці. 

4. Ставте перед собою досяжні цілі. 

Погано. Моя ванна кімната повинна бути кращою в усьому місті (недосяжно). 

Гарно. Отримати максимум задоволення від душу завтра вранці (досяжне і залежить 

тільки від мене). 

5. Концентруйтеся на цілях з максимальною свободою власних дій. 

Погано. Чоловік повинен, врешті решт, закінчити ремонт в ванній (залежить від волі 

іншої людини). 

Гарно. Отримувати максимум задоволення від душу вранці, а для цього допомогти 

чоловікові закінчити ремонт в ванній кімнаті (залежить тільки від власної ініціативи). 

6. За можливістю встановлюйте часові і кількісні критерії досягнення цілі. 

Погано. Закінчити ремонт у ванній кімнаті якомога скоріше (фіксація на засобах, 

відсутність критерію, залежить від волі іншого). 

Гарно. Отримати максимум задоволення від душу завтра вранці і допомогти чоловікові 

закінчити ремонт в ванній кімнаті до нового року. 
 

Вправа «В чому мені пощастило»
20

 

Мета: підвищення рівня оптимізму, створення позитивного настрою, рефлексія позитивного 

минулого 

Інструкція: Учасники розбиваються на пари. «Протягом трьох хвилин розкажіть своєму 

партнеру про те, в чому вам пощастило. Через три хвилини поміняйтеся ролями». 

Обговорення: Що ви усвідомили протягом бесіди? Чи легко було згадати про своє «везіння»? 

Які почуття ви відчували? 
 

Вправа «Полювання на тигра»
21

 
Мета: досягнення взаєморозуміння, розвиток навичок невербального спілкування 
Інструкція: 1. «Прошу вас організувати із стільців коло діаметром три метри». В центр кола 

кладуться три маркери. «Вправа виконується мовчки. Ваше завдання – одночасно взяти ці три 

маркери і повернутися на свої стільці, але одна людина може взяти тільки один маркер. Якщо 

одночасно встають більше чи менше трьох осіб, спроба повторюється». 
2. Ускладнення завдання: необхідно торкатися стільця певною частиною тіла. Або 
розрахуватися на перший – другий, перша група піднімає два маркери, а друга – один і т.п. 
Обговорення: не потрібно. 
 

Домашнє завдання: 

1. Доробити колаж, вклеївши в нього фотографії із власним зображенням. 

2. Щодня виділити собі «півгодинки щастя», яку присвятити виконанню улюблених справ 

(які можуть бути якими завгодно, але не зачіпали інтереси інших людей і приносили 

втіху).  

3. Продовжувати виконувати вправу «Чарівна трієчка». 

4. Заповнити Опитувальник часової перспективи Ф. Зімбардо (в адаптації А. Сирцової, 

О. Мітіної, 2007) (бланк учасникам надається). 
 

 

                                                
20 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
21 Джерело: Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в 

любом тренинге. – СПб.: Речь, 2006. – 208 с. 
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Заняття 4. Часові перспективи і благополуччя 

Вправа «Твоє майбутнє» 

Мета: налаштування на смислове поле заняття 

Інструкція: Привітання ми сьогодні проведемо під девізом «Твоє майбутнє». Вітаючись один з 

одним, ви повинні зробити вашому партнеру невеличкий прогноз на майбутнє. Наприклад, 

«Доброго дня, Боря. Я думаю, що через п’ять років ти будеш більш добродушним та чуйним». 

Вам потрібно підійти по черзі до всіх членів групи і, згадавши все, що ви знаєте про свого 

партнера, висловити своє припущення про його майбутнє. 

Обговорення: не потрібно. 

 

Обговорення домашнього завдання: 

1. Попросити розповісти про досвід «півгодинки щастя»: яка це була дія, як змінилися 

відчуття, якщо на них концентруватися, які дії в групі найбільш часто викликали 

щастя. 

2. Описати як виконувалася вправа «Чарівна трійка», що було важко робити, як 

спостерігалася динаміка протягом тижня. 

 

Вправа «Аналіз притчі» 

Притча про двох монахів
22

 

Якось давно в монастирі в Гімалаях жили два монахи. Вони прийняли обітницю бідності, 

цноти і послуху. Своє життя вони проводили в товаристві таких же, як вони, людей, що 

полишили світ і заглибилися у вивчення давніх рукописів. Але цим двом монахам довелося піти 

до міста, щоб купити щось необхідне для монастиря. І вони полишили свій притулок. 

Після декількох днів шляху монахи опинилися на березі бурхливої гірської річки. Ріка 

відділяла їх від міста, тому вони вирішили перейти її. Раптом перед їх очима постала юна жінка, 

яка розгублено блукала на березі. Помітивши монахів, жінка підійшла до них і чемно 

поклонилася. «О, шановні, – сказала вона. — Вас послав мені сам бог. Міні потрібно пере-

братися через ріку, щоб купити молока для моїх діточок, але вода так піднялася, а я плаваю 

дуже погано. Я напевне б потонула, якщо б наважилася перебратися через ріку самотужки. Я 

молилася про чудо, і ось бог послав мені вас. Чи не зможете ви перенести мене на той берег?» 

Старший монах посміхнувся жінці і сказав: «Ми слуги Господні. Зрозуміло, ми вам 

допоможемо». І з цими словами він нахилився, посадив жінку собі на спину і почав переходити 

ріку. Молодий монах ішов слідом і сердито супився. Десь на середині ріки сили почали 

покидати першого монаха. «Брат, – покликав він свого молодого супутника. – Тепер твоя черга 

нести цю жінку». Жінка перебралася на спину другого монаха, і вони продовжували шлях. На 

другому березі жінка подякувала монахам, з повагою доторкнулася до їх ніг і пішла своєю 

дорогою. 

Обидва монаха попрямували до міста. Молодий монах спитав свого старшого товариша: 

«Брат, мені страшно. Ми дали обітницю ніколи не торкатися жіночого тіла, а ти вирішив нести 

це створіння на спині і навіть змусив мене зробити теж саме! Що скажуть люди? Що, якщо 

хтось бачив нас? Це справжня трагедія!» 

Старий монах нічого не відповів. 

Пройшла година, і молодий монах знову заговорив: «Як ти міг здійснити таке? Ми 

занапастили себе! Всі наші обітниці порушені! Ми доторкнулися тіла жінки, і до того ж 

прекрасної! Що ми скажемо ігумену?». 

І знову старий монах нічого не відповів. 

                                                
22 Джерело: Климова Е. К. Психология успеха. Тренинг личностного и профессионального 

развития: уч.-метод. пособие / Е. К. Климова, О. А. Помазина, О. Н. Бакурова; науч. ред. 

Е. К. Климова. – СПб.: Речь, 2013. – 160 с. 
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Пройшла ще година, і молодий монах знову почав обурюватися: «Брат, ти що, не чуєш мене? 

Ми згрішили проти Господа нашого! Ми прокляті навіки! В наступному житті Господь 

перетворить нас в жаб або черв’яків!» 

Старий монах, який до цього байдуже вислуховував стогнання свого супутника, повільно 

повернувся до нього і відповів: «Брат, я полишив цю жінку на берегу ріки декілька годин тому. 

Чому ж ти все ще продовжуєш її нести?» 

Обговорення. 

 

Вправа «Часові перспективи» (авторська розробка) 

Мета: рефлексія атрибутивного стилю, рефлексія минулого, теперішнього і майбутнього 

Матеріали: заповнені бланки опитувальника Ф. Зімбардо 

Інструкція: Учасники підраховують профіль часової перспективи по ключу. Потім 

розташовуються по колу від учасника, в якого самий високий рівень позитивного майбутнього 

до самого низького. Процедура повторюється і для майбутнього. 

Обговорення: Наскільки уявлення про часові перспективи впливають на ваше благополуччя? 

Які відчуття переживали ті, хто опинився на початку і в кінці кола? Чи правда, що ті, хто 

опинився на початку, можуть назвати себе найбільш щасливими? Від чого залежить 

сприймання часу? Яким чином можна змінити точку зору. 

Примітка. Профіль збалансованої часової перспективи, що сприяє благополуччю: високий 

рівень часової перспективи «Позитивне майбутнє», помірно високий рівень часової 

перспективи «Майбутнє», помірно високий рівень часової перспективи «Гедоністичне 

теперішнє», низький рівень часової перспективи «Фаталістичне теперішнє», найнижчий рівень 

часової перспективи «Негативне минуле».  

Домашнє завдання: Щодня уважно розглядати протягом 10 хвилин фото, що відображає 

значущі моменти життя та зображує особу красивою і натхненою. 

 

Вправа «Переписана біографія»
23

 

Мета: рефлексія життєвого шляху, формування навичок позитивного мислення 

Матеріали: аркуші паперу, ручки, олівці 

Інструкція: За виключенням унікальних випадків, біографія кожної людини включає як 

труднощі і нещастя, так і успіхи, радості і щастя. Наше завдання зараз буде полягати в тому, 

щоб розповісти власну біографію, залишивши в ній тільки позитивні моменти, тобто такі події 

та обставини, які принесли вам задоволення, радість або інші приємні почуття. Будь ласка, 

описуйте ці почуття якомога детальніше, використовуючи відчуття різних модальностей. 

Примітка. Необхідно обов’язково слідкувати за тим, щоб учасники не збивалися на негативні 

моменти. 

Обговорення: Як вам здалося, що у почутих біографіях було найбільш приємним? Який момент 

саме для вас став би найбільш щасливим? Які люди приносять вам втіху в найбільшій мірі? 

 

Вправа «Мій настрій» (авторська модифікація) 

Мета: формування навичок позитивного мислення, переживання позитивного афекту 

Матеріали: аркуші паперу, різнокольорові олівці, ручки, фломастери 

Інструкція: Візьміть щось, чим можна малювати, намалюйте будь-що, що можна назвати «Мій 

настрій». Малюйте все, що прийде вам в голову, не задумуючись над тим, гарно це чи погано, 

красиво або некрасиво, виходить у вас чи не виходить. Обирайте той колір, який вам припаде 

до душі, і проводьте ті лінії, які захочеться провести. Малюйте захоплено, самовіддано та 

емоційно, як малюють діти. 

Коли малюнок буде готовим, подивіться, що у вас вийшло. Якщо це радісне та яскраве 

«полотно», розташуйте його на певний час на найбільш видному місці в себе вдома. Кожен раз, 

                                                
23 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
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коли ви будете дивитися на свою видумку, у вас буде покращуватися настрій і підніматися 

життєвий тонус. Якщо ж вийшло щось сумне і безрадісне, порвіть свій малюнок і викиньте 

його. За допомогою малювання ви «переплавили» емоції в малюнок. Позбавляючись малюнку, 

позбавляємося поганого настрою. 

Обговорення: Які почуття відчували протягом малювання? Який малюнок вам найбільше 

сподобався? Який малюнок найбільш «щасливий»? 

 

Вправа «Проект біографії»
24

 

Мета: з’ясування атрибутивного стилю, формування навичок позитивного мислення 

Матеріали: аркуші паперу, ручки, олівці 

Інструкція: Тепер, коли ми навели порядок в нашому минулому, ми спробуємо пофантазувати і 

заглянути в наше майбутнє. Ми будемо повністю вільні у наших фантазіях і створимо собі 

біографію на наступні 5-10 років, включивши в неї всі наші мрії і плани, а також події і 

обставини, як напевно принесуть втіху і радість. Будь ласка, описуйте ці почуття якомога 

детальніше, використовуючи відчуття різних модальностей. 

Обговорення: Як вам здалося, що в почутих вами біографіях було найбільш приємним? Який 

момент саме для вас став би найбільш щасливим? Які люди приносять вам втіху в найбільшій 

мірі? 

 

Вправа «Очима старої мудрої людини»
25

 

Мета: формування навичок саморегуляції, рефлексія ціннісних орієнтацій 

Інструкція: Уявіть себе старою людиною років сімдесяти, що має багатий життєвий досвід. Ви 

багато прожили, багато відчули. Ви примирилися і з собою, і з оточуючими. Ви змогли 

прийняти своє життя таким, яким воно вийшло. Ви змогли зрозуміти, в яких моментах вашого 

життя щось залежало особисто від вас, а в яких проявлялася об’єктивна закономірність 

історичного процесу. Ви спокійні і літнього вечора сидите у себе на дачі (у квартирі, на лавці 

перед будинком або де інде). Якомога чіткіше уявіть себе в цей момент: як ви виглядаєте, як ви 

одягнені, що ви відчуваєте, що вас оточує. Отже, вам сімдесят років і ви згадуєте своє життя і 

самого себе в певний момент свого життя – той момент, в якому ви знаходитися зараз. Ви, 

сімдесятирічний, згадуєте себе сьогоднішнього, що переживає певну проблему. Як ви, 

сімдесятирічний, ставитеся до своєї проблеми? Що ви думаєте? Чи не здається вам, що ваша 

проблема не настільки значуща і складна, як вам уявлялося тоді, коли ви були молодші і 

нетерплячіші? Так, тоді вам здавалося, що «земля тікає з-під ніг». Насправді проблема 

«розв’язалася» і все владналося. І зараз, коли вам вже сімдесят і ви знаєте ціну справжнього 

життя, та проблема, над якою ви «ламали голову», здається вам незначною і майже смішною. 

Ви дивуєтеся самі собі, що стільки сил, часу і здоров’я віддали вирішенню проблеми, яка, 

врешті решт, цього була не варта… 

Обговорення: не потрібне. 

 

Вправа «Радість від дотиків»
26

 

Мета: отримання досвіду позитивної взаємодії: усвідомлення того, що джерелом радості 

можуть бути доторки, територіальна близькість, а також сам процес руху.  

Інструкція: «Давайте тепер станемо по колу і візьмемо за талію ту людину, що стоїть попереду. 

У нас повинна вийти стонога. Нашій стонозі потрібно рухатися. В неї є свої правила руху і 

нагадування про них, щоб не впасти. Коли стонога рухає праву ногу вона говорить "Йолки", 

                                                
24 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
25 Джерело: Самоукина Н. В. Психология оптимизма: способы преодоления стрессов и 

депрессий / Н. В. Самоукина. – М.: Изд-во института психотерапии, 2001. – 240 с. 
26 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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коли ліву – "Палки", потім на місці, трохи присідаючи і рухаючи тазом, – "Ліс густий". Так і ми 

з вами зараз будемо рухатися як стонога і говорити ці слова. Давайте спробуємо». 

Коли рухи стають більш-менш узгодженими, дається додаткова інструкція. 

«Тепер трійця учасників,що стояли попереду нашої стоноги, хай стануть в її хвіст. Добре. А 

тепер слухайте уважно. Кожен перемістить свої руки на талію людини, що стоїть не поруч з 

ним, а на одного учасника попереду. Наша стонога продовжує рух». 

Коли рухи стають більш-менш узгодженими, вправа знову видозмінюється. 

«Тепер трійця учасників, що стояли попереду нашої стоноги, знову хай стануть в її хвіст. 

Добре. Тепер кожен переміщає свої руки ще на одну людину вперед. Наша стонога знову 

продовжує свій рух». 

Обговорення: Чи хотіли б ви поділитися своїм настроєм після виконання цієї вправи? 

 

Домашнє завдання: 

1. Щодня уважно розглядати протягом 10 хвилин фото, що відображає значущі моменти 

життя та зображує особу красивою і натхненою. 

2. Влаштувати «ненормальний день». Ваше завдання – відійти від важливих аспектів 

вашого уявлення про себе. Яку частину себе ви будете змінювати – ваша справа. 

Наприклад, якщо ви завжди робите макіяж, від нього відмовитися; якщо ви дуже 

серйозний, спробуйте викликати сміх в оточуючих; можна змінити звичайний одяг; 

мовчати; лаятися тощо. Ваша задача – отримати новий досвід, що вимагає сміливості, 

вихід із зони комфорту. 

 

Заняття 5. Позитивна комунікація 

Обговорення домашнього завдання: 

Попросити розповісти про досвід «ненормального» дня: думки, почуття, реакцію оточуючих. 

 

Вправа «Вміння»
27

 

Мета: налаштування на смислове поле заняття, підвищення настрою 

Інструкція. Подивіться на інших учасників групи, знайдіть щось, що вам подобається в 

поведінці одного з них. Скажіть йому наступну фразу: «У тебе краще, ніж у мене виходить…» 

або «В тебе так же гарно, як і в мене, виходить…». Зробіть, будь ласка, невеличку паузу, щоб 

партнер міг відчути сказане. Концентруйтеся, будь ласка, на конкретних особливостях 

поведінки, а не на абстрактних якостях. Вислуховуючи сказане, повторіть про себе почуті 

слова, починаючи так: «У мене краще, ніж в нього, виходить…», «В мене так ж гарно 

виходить…» 

Обговорення. Що ви відчували, коли чули, що деякі речі вам вдаються краще, ніж іншим 

людям? Наскільки важко було визначити, що конкретно вам подобається в інших людях? Чи 

можете ви згадати випадок, коли вас неочікувано похвалили? Що ви відчуваєте, згадуючи про 

це? 

 

Вправа «Аналіз притчі» 

Притча «Одна година твого часу»
28

 

Якось один чоловік повернувся пізно ввечері додому з роботи, як завжди втомлений та 

роздратований, і побачив, що в дверях його чекає п’ятирічний син. 

– Папа, можна у тебе щось запитати? 

– Звісно, що трапилося? 

– Пап, а скільки ти заробляєш? 

– Це не твоя справа! – обурився батько. – До того ж, навіщо це тобі? 

                                                
27 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
28 Джерело: http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/871-odin-chas-tvoego-vremeni 

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/95-o-schastie/871-odin-chas-tvoego-vremeni
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– Просто хочу знати. Будь ласка, ну скажи, скільки ти отримуєш за годину? 

– Ну, взагалі-то, 500. А що? 

– Тату … – син дивився на нього знизу догори дуже серйозними очима. Тату, ти можеш 

позичити мені 300? 

– Ти питав тільки для того, щоб я тобі дав грошей на якусь дурну іграшку? – закричав він. – 

Негайно марш до себе в кімнату і лягай спати!.. Неможна ж бути таким егоїстом! Я працюю 

цілий день, страшно втомлююсь, а ти себе так нерозумно поводиш. 

Малюк тихо пішов до себе в кімнату і закрив за собою двері. А його батько продовжував 

стояти в дверях і сердитися на прохання сина. «Та як він наважується питати мене про платню, 

щоб потім попросити грошей?» Але через певний час він заспокоївся і почав розмірковувати 

спокійно: «Може, йому дійсно щось дуже важливе потрібно купити. Та ну їх з ними, з трьома 

сотнями, він же ще жодного разу у мене не просив грошей». 

Коли він увійшов в дитячу кімнату, його син вже був у ліжку. 

– Ти не спиш, синок? – спитав він. 

– Ні, тату. Просто лежу, – відповів хлопчик. 

– Я, здається, надто грубо тобі відповів, – сказав батько. – У мене був важкий день, і я просто 

зірвався. Пробач мені. Ось, тримай гроші, які ти просив. 

Хлопчик сів у ліжку і посміхнувся. 

– Ой, тату, дякую! – радісно вигукнув він. 

Потім він поліз під подушку і дістав ще кілька зім’ятих банкнот. Його батько, побачивши, 

що у дитини вже є гроші, знову розсердився. А малюк склав всі гроші разом, і ретельно 

перерахував купюри, і потім знову подивився на батька. 

– Навіщо ти просив грошей, якщо вони в тебе вже є? – пробурчав той. 

– Тому що в мене було недостатньо. Але тепер мені як раз вистачить, – відповіла дитина. – 

Тату, тут рівно п’ятсот. Можна я куплю одну годину твого часу? Будь ласка, прийди завтра з 

роботи раніше, я хочу, щоб ти повечеряв разом з нами. 

 

Вправа «Що подобається більшості людей» (авторська розробка) 

Мета: рефлексія соціальних потреб, формування навичок позитивного мислення 

Матеріали: аркуші паперу, ручки, олівці 

Інструкція: В «Теорії відра і ківшика» Т. Рата, Д. Кліфтона говориться про те, що кожен з нас 

несе в собі певний внутрішній «сосуд» – «відро», «чаша» (будь-яка аналогія). Якщо ця небачена 

ємність повна – ми щасливі, навпаки – впадаємо у відчай. Кожному з нас даний внутрішній 

«ківшик». З його допомогою ми можемо «наповнювати» інших людей, виконуючи дії, які 

викликають в оточуючих позитивні емоції, або говорячи їм приємні слова. Якщо ми 

недоброзичливо налаштовані до людини і наша поведінка викликає негативну реакцію, ми 

спустошуємо і себе і її. Ми завжди стоїмо перед вибором: наповнити чийсь сосуд чи зачерпнути 

з нього. Це важливий вибір. 

Зараз ми спробуємо зібрати якомога більше різноманітних способів зробити приємне людині. 

Будь-ласка, подумайте і запишіть якомога більше різних способів зробити приємне іншій 

людині. 

По колу учасники, не повторюючись, зачитують те, що написали, тренер фіксує відповіді на 

ватмані. Тепер подивимося, чи ми нічого не забули. 

Примітка: В наших групах були названі такі форми позитивної взаємодії: 

вдячність, повага, допомога, підтримка, гумор, посмішка, компліменти, подарунки, похвала, 

турбота, обійми, необхідна допомога; турбота: щось приготувати, влаштувати свято, провести 

виділити час, організувати прогулянку тощо; бути ввічливим: вітатися, звертатися на ім’я, не 

бути агресивним; активно-конструктивна взаємодія: говорити про те, що цікаво партнеру, про 

те, що об’єднує, поступатися (погоджуватися, не сперечатися), просити пораду, вислуховувати 

– ділитися думками, підкреслювати чесноти, демонструвати зацікавленість/ увагу.  
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Тест на позитивну взаємодію
29

 

1. Я комусь допоміг минулої доби. 

2. Я виключно ввічлива і чемна людина. 

3. Мені подобається знаходитись в колі позитивно налаштованих людей. 

4. Я когось похвалив минулої доби. 

5. Я вмію підняти настрій іншим. 

6. В оточенні позитивно налаштованих людей я працюю набагато продуктивніше. 

7. З минулу добу я дав комусь зрозуміти, що турбуюсь про нього. 

8. Мені цікаво знайомитися з новими людьми. 

9. Коли мені говорять щось приємне, мені хочеться відповісти тим же. 

10. За останній тиждень мені доводилося вислуховувати чиюсь розповідь про його життєві 

орієнтири і прагнення. 

11. Я можу розсмішити сумну людину. 

12. Я намагаюся називати кожного із своїх колег тим ім’ям, якому віддає перевагу він 

особисто. 

13. Я навчаюсь у колег тому, що в них виходить краще, ніж у мене. 

14. Я завжди посміхаюсь людям при зустрічі. 

15. Я хвалю людей при кожній слушній нагоді. 

Обговорення. В ідеалі на всі пункти повинна бути позитивна відповідь. Обговорити в групі, які 

«слабкі» місця позитивної взаємодії є в учасників. 

 

Вправа «Пара – непара»
30 

Мета: усвідомлення власних стратегій поведінки 

Матеріали: горошини, квасолини або щось інше (по 15 штук на кожного члена групи). 

Інструкція: Всі учасники відраховують собі по 15 горошин. Завдання – за три хвилини зібрати 

максимально можливу кількість горошин. Для цього члени групи затискують в долоні частину 

горошин, підходять до будь-якого учасника і задають питання: «У мене в руці парна чи непарна 

кількість горошин?» Якщо співрозмовник вгадує, то він забирає горошини собі. Якщо не 

відгадує, то віддає рівно стільки горошин, скільки у того було в руці. Перемагає той учасник, в 

кого через три хвилини виявляється більше всього горошин. 

Обговорення: Яку стратегію ви використовували? Які стратегії ефективні, а які ні для 

досягнення мети? 

 

Вправа «Активно-конструктивна відповідь» (авторська розробка) 

Мета: формування навичок позитивної взаємодії, задоволення соціальних потреб 

Інструкція. Дослідники виявили, що всі відповіді у розмові можна розділити на чотири групи: 

активно-конструктивна – емоційна підтримка, пасивно-конструктивна – інструментальна 

підтримка, активно-руйнуюча – агресивна поведінка, пасивно-руйнуюча – ігнорування. 

Покажемо на прикладі. Марія приходить додому з роботи (вона адвокат в приватній конторі) і 

звертається до чоловіка Володимира. Сьогодні їй доручили бути провідним адвокатом 

важливого випадку, з яким звернувся їх найбільш престижний клієнт. Варіанти: 

- активно-конструктивна: Нічого собі! Це велика новина! Твої навички і тяжка праця нарешті 

окупаються. Я впевнений, що ти швидко і професійно розв’яжеш проблему клієнта. 

- пасивно-конструктивна: Це добре, дорогенька. 

- активно-руйнуюча: Нічого собі! Я думаю, що цей випадок буде дійсно складним. Ти впевнена, 

що ти впораєшся? Здається, тут буде багато роботи, тому, можливо, ніхто не захотів взятися за 

цей випадок. Мабуть, цього місяця ти ще пізніше будеш приходити додому. 

                                                
29 Джерело: Рат Т., Клифтон Д. Сила оптимизма: Почему позитивные люди живут дольше / 

Дональд Клифтон, Том Рат». – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 107 с. 
30 Джерело: Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения : 

практическое пособие. Т. 4. – М.: Генезис, 1999. – 56 с. 
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- пасивно-руйнуюча: Ти не повіриш, що зі мною сьогодні відбулося. Або Що ти сьогодні 

приготуєш? 

Ми зараз спробуємо обрати активно-конструктивний варіант і зреагувати. 

Робота в парах. Ситуації. 

 Ваш друг похвалився, що він нарешті закінчив ремонт. 

 Ваша подруга розповіла про те, що вона купила нове плаття. 

 Ваша мати отримала підвищення. 

 Ваш батько наловив багато риби на риболовлі. 

 Ваша сестра вступила до обраного вузу. 

 Ваш брат познайомився з дуже гарною (для нього) дівчиною. 

 Сусід купив нову машину. 

Можна, щоб варіанти пропонувала група. 

Примітка. Важливо слідкувати, щоб обиралася саме активно-конструктивна відповідь (якщо в 

когось не виходить, група пропонує варіанти). 

Обговорення. Чи важко було використовувати саме активно-конструктивну відповідь? Чи часто 

її використовують по відношенню до вас? Що ви відчували під час виконання вправи? 

 

Вправа «Подарунки» (авторська розробка) 

Мета: формування навичок позитивної взаємодії, розвиток соціального мислення 

Інструкція. Зачитується текст. «Знаєте, яке це щастя дарувати радість іншим? Мій батько, 

бувало, подарує матері золоту обручку чи кулон з с брильянтом або екзотичне намисто з перлів, 

а потім насолоджується, дивлячись, як вона дзвінко сміється, приміряє його подарунок, надягає 

то одну сукню, то іншу, вертиться перед дзеркалом і весь час питає – з яким туалетом 

подарунок краще виглядає. В ці хвилини, здається, що він, нарешті, отримав той максимум 

радості і щастя, заради якого витрачав свою працю, час і нерви. Дівчата! Вмійте радіти 

подарункам так, як вміє моя мати. Навіть якщо вам подарували на день народження вудочки з 

набором крючків, радійте так, щоб ні в кого не виникло сумнівів, наче улюблене ваше заняття – 

риболовля, а цей набір – ваша тайна, ще дитяча мрія. Завтра цей дарувальник, щоб знову 

пережити неземне задоволення від Вашої радості, купить вам все, на що вкаже ваш пальчик. 

Буває і навпаки. Наприклад, моя тітка Розтерина цього робити не вміла зовсім. Мати якось 

подарувала їй нову сукню на бал, а та подивилася в дзеркало і похмуро сказала приблизно 

наступне: "Не було сукні і це не сукня". Правда, від’їжджаючи, вона раз двадцять ганяла 

служницю переконатися, що ця "несукня" гарно запакована і завантажена разом з усім багажем. 

Напевно тому подарунки їй дарували лише тоді, коли не подарувати щось було просто 

неможна. І кожен раз всі мучилися з вибором. Те, що насвариться – це було завчасно відомо, 

але, може, вдасться відбутися просто зневажливою посмішкою». 

1. Подивитися на особу справа, намагатися відчути, зрозуміти, що найкраще їй можна 

подарувати. Дарувати можна матеріальні речі, а також якості, мандрівки, ідеї тощо. Продумати 

процес вручення подарунку (в символічній формі, невербальні реакції, супровідні слова). 

Вручити подарунок. 

2. Намагатися якомога позитивніше зреагувати на подарунок, показати, що він вам дуже 

подобається і ви цінуєте зусилля дарувальника, хочете виразити йому свою вдячність. 

Обговорення. Що ви відчували, коли отримували подарунок? Чи важко вам було підібрати ту 

річ, що хотіла саме ця людина? 

 

Вправа «Дельфін» (авторська розробка) 

Мета: розвиток невербальної сенситивності 

Інструкція: Одного учасника просять вийти за двері, іншим дається інструкція. «Ви всі бачили 

дресирувальників. Головна складність їхньої роботи – пояснити тварині, що необхідно зробити. 

Давайте уявимо, що ми всі такі дресирувальники. Зараз ми загадаємо певну нескладну дію. 

Коли ваш товариш зайде, ми будемо аплодувати, коли він буде рухатися в правильному 

напрямку (як в грі «Гаряче – Холодне»). Його завдання – здогадатися, що ми задумали». 
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Обговорення: не потрібне. 

 

Домашнє завдання: 

1. Час в подарунок. Це може бути всього час або цілий день. Той, кому ви робите такий 

подарунок, сам вирішить, як ним скористатися. (Ваша тітка, можливо, просто забажає 

провести цей час в розмовах про сім’ю, ваш сусід може віддати перевагу роботі в саду, а 

ваші діти оберуть гру в хованки). 

2. «Лист про вдячність»: необхідно написати коротенький лист до людини, по відношенню 

до якої не було можливості висловити подяку. 

3. Прослідкувати протягом тижня, який найбільш типовий вид відповіді ви використовуєте. 

Намагатися в близькому колі використовувати активно-конструктивну відповідь. 

 

Заняття 6. Позитивна комунікація 

Обговорення домашнього завдання: 

1. Розказати про подарований час, особливо звертати увагу на емоційні реакції тих, кому час 

було подаровано. Проаналізувати свої відчуття. 

2. Чи потрібно віддавати цей лист адресату? Якщо ні, що саме вас зупиняє? Розповісти про 

свою вдячність в групі, обговорити свої відчуття. 

3. Проаналізувати власні типові емоційні реакції. Чи потрібно щось міняти? Яка, зазвичай, 

реакція співрозмовника на кожен із типів реакцій? 

 

Вправа «Аналіз притчі» 

Притча про картоплю
31

 

Учень звернувся до вчителя: «Ти такий мудрий. Ти завжди в доброму гумору, ніколи не 

лютуєшся. Допоможи і мені бути таким». 

Учитель погодився і попросив учня принести картоплю і прозорий пакет. 

«Якщо ти на когось розізлишся і потаїш образу, – сказав учитель, – то візьми цю 

картоплину. З одного боку напиши своє ім’я, з другого – ім’я людини, з якою відбувся 

конфлікт, і поклади цю картоплину в пакет». 

– І це все? – спантеличено запитав учень. 

– Ні, – відповів учитель. – Ти повинен завжди цей мішок носити з собою. І кожен раз, коли 

на когось образишся, додавати в нього картоплину. 

Учень погодився. 

Пройшов певний час. Пакет учня поповнився ще декількома картоплинами і став уже 

достатньо важким. Його дуже незручно було завжди носити з собою. До того ж та картопля, що 

він поклав на самому початку, стала псуватися. Вона покрилася слизьким неприємним 

нальотом, деякі картоплини проросли, деякі зацвіли і стали тхнути. Учень прийшов до вчителя і 

сказав: «Це вже неможливо носити з собою. По-перше, пакет надто важкий, а по-друге, 

картопля зіпсувалася. Запропонуй щось інше». 

Але вчитель відповів: «Те же саме, відбувається і у тебе в душі. Коли ти на когось 

сердишся, ображаєшся, то в тебе у душі з’являється важкий камінь. Просто ти це відразу не 

помічаєш. Потім каменів стає все більше. Вчинки перетворюються в звички, звички – в 

характер, який породжує сморідні пороки. І про цей вантаж дуже легко забути, адже він надто 

важкий, щоб носити його постійно з собою. Я дав тобі можливість поспостерігати весь цей 

процес з боку. Кожен раз, коли ти вирішиш образитися чи, навпаки, образити когось, подумай, 

чи потрібен тобі цей камінь. 

Обговорення. 

 

Вправа «Компліменти»
32

 

                                                
31 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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Мета: налаштування на смислове поле заняття, підвищення настрою 

Інструкція: Оберіть собі когось із членів групи, кому б ви хотіли сказати комплімент, і скажіть, 

що вам в ньому подобається. Почніть із слів: «Мені в тобі подобається…», «Я тобі вдячний за 

те, що ти …». Зробіть невеличку паузу, щоб партнер міг відчути ваш комплімент. 

Вислуховуючи комплімент, повірте іншому, повторіть про себе його слова наступним чином: 

«Йому в мені подобається…», «Він мені вдячний за те, що…» Намагайтеся зосередитися на 

приємних почуттях, які викликає у вас похвала, скажіть про ці почуття партнеру. 

Обговорення. Що ви відчували, коли говорили чи отримували компліменти? Чия похвала і 

визнання вам найбільш важливі і приємні? Як компліменти зазвичай впливають на людей? Як 

вони подіяли на вас? Чи можете ви загадати випадок, коли вас неочікувано похвалили? Що ви 

відчуваєте, згадуючи про це? Якому способу визнання ваших заслуг ви віддаєте перевагу: 

публічну похвалу, персональну подяку, що вражена в письмовій чи усній формі, щось інше? 

Яка із отриманих винагород вам запам’яталася найбільше? 

Примітка. Інколи виникає дискусія про різницю між лестощами і компліментами. Можливо, 

комплімент – щире і точне вираження почуттів по відношенню до іншої людини, тоді як 

лестощі – або викривлене, перебільшене вираження почуттів, або вираження почуттів, які не 

відчуваєш. 

 

Вправа «Вираження позитивних почуттів» (модифікація вправи В. Г. Ромека)
33

 

Мета: формування навичок позитивного мислення 

Міні-лекція: Похвала – доволі рідке явище. Одне з опитувань Геллапа показало: 65% 

американців призналися, що не отримували ніякої вдячності за свою роботу протягом року. 

Жодна людина не поскаржилася, що її перехвалюють! Визнання і похвала необхідні кожній 

людині, однак ми не отримуємо їх в тій мірі, в якій заслуговуємо. Подяка (похвала) буде 

сприйматися позитивно, якщо вона: 1) персональна; 2) конкретна; 3) заслужена. Соціологи 

називають більшість культур «негативними», оскільки в ході соціалізації людина стикається з 

розгалуженою системою покарань і відносно малою кількістю заохочень. Тому та людина, яка 

виражає свої позитивні почуття на адресу інших, має певні соціальні переваги у сприйманні 

(цей постулат використовує Д. Карнегі в своєму бестселері). 

Вираження позитивних почуттів має свої правила. 

1. Не відкладайте «на потім». Починайте відразу, як тільки партнер зробив щось для вас 

приємне. 

2. Використовуйте займенник «я» («мені», «мене»). 

3. Назвіть почуття на ім’я якомога точніше – не перебільшуйте і не зменшуйте. 

4. Намагайтеся підкріпити слова справою – діями, мімікою, позою, інтонаціями. 

5. Краще підкреслити не особистісну якість (добрий, чесний і т. д.), а зусилля, які витратила 

людина, щоб щось зробити. 

Треба не забувати, що кожна людина має бути аутентичною, цінувати і позитивно ставитися до 

власних почуттів (будь-яких). В.Г. Ромек запропонував такі принципи: 

1. Я маю право на будь-які почуття – як позитивні, так і негативні. Я приймаю почуття такими, 

якими вони є, не гоню їх від себе. 

2. Ніхто краще за мене не знає моїх почуттів. 

3. Почуття, що виникли по відношенню до інших, краще виразити в діалозі з їх 

безпосередньою участю. 

4. Мій авторитет не страждає, якщо я говорю про свої почуття. 

5. Вираження позитивних почуттів ні до чого не зобов’язує. 

                                                                                                                                                                
32 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
33 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В. Г. Ромек. – 

СПб.: Речь, 2003. – 175 с. 
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6. Не слід змішувати позитивні і негативні почуття. Їх краще розділити у часі. Похвала із злим 

обличчям тільки дезорієнтує партнера. 

7. Приймайте і цінуйте похвалу партнера. Він це зробив для вас. 

Інструкція: Група розбивається на пари. Кожній парі пропонується ситуація, на яку вони 

повинні зреагувати за запропонованим алгоритмом. Пара «виступає» перед групою. 

Син в перший раз прибрав в своїй кімнаті без спеціальної вказівки. Більше того, він вигріб усі 

папірці з-за дивану і навіть виніс сміття. Спробуйте максимально відкрито сказати сину про 

свою радість і гордість за нього. Точно описуйте, що саме викликало вашу радість. Якщо у 

відповідь почуєте відмовки – будьте наполегливі, повторіть за необхідності кілька разів. 

Прослідкуйте за тим, щоб вираження позитивних почуттів супроводжувалося відповідною 

невербальною поведінкою. 

Обговорення: Наскільки точно була описана поведінка, що викликала радість? Що було 

найбільш складним? 

Примітка: Необхідно слідкувати за дотриманням правила вираження позитивних почуттів. 

Учасники досить часто ніяковіють, не маючи усвідомленого подібного досвіду (потрібно 

продемонструвати приклад тренеру), або збиваються на іронію. 

Ймовірні ситуації (можна вигадувати в групі свої): 

1. Дружина встало рано і приготувала сніданок. 

2. Чоловік сам виправ свої шкарпетки і сорочки. 

3. Друг погодився допомогти при переїзді, ще й своїх друзів пообіцяв привести. 

4. Дочка вчасно повернулася з прогулянки. 

5. Син з власної ініціативи почистив взуття і собі і вам. 

6. Сусід по сходах прибрав у під’їзді. 

7. Дитина сама зробила уроки і наступного дня отримала гарну оцінку.  

8. Виступ чоловіка перед радою директорів мав успіх. 

9. Дружина спеціально красиво вдягнулася, щоб зустріти чоловіка з відрядження. 

10. Батьки принесли в подарунок варення, яке зварили спеціально для вас. 

 

Вправа «Гарне в поганому»
34

 

Мета: розвиток позитивного мислення 

Інструкція: Люди не зобов’язані нам тільки подобатися. В житті можуть виникати різні 

ситуації, що викликають різні емоції. Зараз наше завдання полягає в тому, щоб знайти гарне в 

найбільш неприємній для вас людині. Будь-ласка, коротенько опишіть цю людину, а потім 

розкажіть, що в ній є гарного. 

Обговорення: Чи можна знайти щось гарне в найбільш неприємних людях? Що в цьому нам 

може завадити? 

Примітка: Тренер має слідкувати, щоб розповідь про гарні властивості поганих людей не 

супроводжувався негативними висловлюваннями. 

 

Вправа «Соціальна рефлексія» (авторська модифікація) 

Мета: формування навичок соціальної рефлексії, розвиток соціального інтелекту 

Матеріали: підготовлені картки з таблицями за кількістю учасників 

Інструкція: Згадайте, будь-ласка, якусь ситуацію, пов’язану з іншою людиною, яка вас не 

влаштовувала. Проаналізуйте її за наведеним алгоритмом. 

Час, місце  

Партнер  

Дії партнера  

Ваша типова 

поведінка в цій 

 

                                                
34 Джерело: Ромек В. Г. Тренинг наслаждения / В. Г. Ромек, Е. А. Ромек. – СПб.: Речь, 2003. – 

160 с. 
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ситуації 

Чого хотіли 

добитися 

 

Що досягли  

Можливі 

альтернативи, 

нова поведінка 

 

Наслідки типової 

поведінки 

Для самого себе Для сім’ї Для стосунків з 

партнером 

Для суспільства 

Короткочасні     

Довготривалі     

Обговорення: Як співвідносяться цілі і засоби досягнення? Чи завжди ви плануєте свою 

діяльність в складних ситуаціях? Чи є бажання виправити ситуацію? Що в аналізі було 

найбільш складним? Які форми соціальної поведінки в групі згадувалися найчастіше? 

 

Вправа «Експеримент з піснею»
35

 

Мета: активізація позитивних емоцій, розвиток здатності тримати загальний ритм 

Інструкція: Обирається загальновідома пісня. 1. Спочатку ми співаємо разом. По першому 

оплеску починаємо співати, по другому – замовкаємо, але продовжуємо співати про себе. По 

наступному – знову співаємо вголос. Намагайтеся не збиватися і після мовчання продовжити 

спів одночасно. 

2. По оплеску кожен починає подумки співати свою пісню. По двом оплескам – будьте уважні – 

не збивайтеся. 

Обговорення: Наскільки важко вам було тримати загальний ритм групи? Свій власний ритм? 

Що було легше і чому? З яким настроєм ви виконували дану вправу? 

 

Домашнє завдання 

1. Заповнити бланк Шкали психологічного благополуччя К. Ріфф в адаптації Л. В. Жуковської, 

Є. Г. Трошихіної, 2011 (бланки учасникам надаються). 

2. Щодня подякувати або похвалити 5 осіб. До наступної зустрічі вам необхідно уважно 

слідкувати за своїми почуттями. Як тільки близька вам людина чимось порадує – не 

відкладайте, а відразу ж скажіть їй про це. Як тільки це відбудеться, опишіть цей випадок, 

відзначте труднощі, з якими ви, можливо, зустрінетесь. Наступного разу ми обговоримо ваші 

записи. 

3. Скласти «Список добрих справ» за тиждень. 

 

Заняття 7. Особистісні ресурси 
Обговорення домашнього завдання: 

1. Чи вдавалося щиро хвалити, не зачіпаючи гідність іншої людини? Наскільки часто ви це 

робили? Який досвід отримали? 

2. Поділитися досвідом добрих справ. Обговорити особливості допомоги по відношенню до 

близьких та (мало)незнайомих людей. 

3. Вирахувати показники психологічного благополуччя (за ключем). Скласти психологічний 

профіль. Обговорити результати. 

 

Аналіз притчі 

Притча «Жимолость в царському саду»
36

 

                                                
35 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
36 Джерело: Ошо. Не торопись. Т.2. – Весь, 2010. – С.101-103. 
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Коли цар увійшов до саду, він знайшов там дерева, кущі і квіти, що засихали. Дуб сказав, що 

помирає, тому що не може бути таким же високим, як сосна; сосна – тому що не може давати 

виноград як виноградна лоза. А виноградна лоза помирала, тому що не могла квітнути, як 

троянда. Лише одна жимолость квітнула як зазвичай. 

Після розпитувань цар отримав таку відповідь: «Я прийняла як звичайну річ те, що, 

саджаючи мене, ти хотів, щоб із насіння виросла жимолость. Якщо б ти хотів виростити дуб, 

виноград або троянду – ти посадив би саме їх. Тому я вирішила, що раз я не можу бути нічим 

іншим, тільки жимолостю, то спробую бути нею якомога краще. 

Можна бути тільки собою... неможливо стати кимось іншим. Можна насолоджуватися цим, 

даруючи оточуючим аромат квітів, але можна і засохнути, осуджуючи свою сутність...» 

Обговорення. 

Притча про олівець 

Перш ніж покласти олівець в коробку, майстер відклав його в бік. 

– Є п’ять речей, які ти повинен знати, перш ніж я відправлю тебе світ, – сказав він. 

– Завжди пам’ятай про них, і тоді ти станеш кращим олівцем, яким тільки можеш бути. Ти 

зможеш зробити багато великих речей, але лише в тому випадку, якщо: 

Перше: дозволиш комусь тримати тебе в своїй руці. 

Друге: будеш переживати хворобливе обточування час від часу, знаючи, що це необхідна 

умова, щоб стати найкращим олівцем. 

Третє: будеш здатен виправляти помилки, які робиш. 

Четверте: твоя найбільш важлива частина буде завжди знаходиться всередині тебе.  

П’яте: завжди будеш залишати свій слід, на якій би поверхні тебе не використовували. 

Незалежно від стану – ти повинен продовжувати писати. 

Олівець зрозумів і пообіцяв пам’ятати про це. Він був вміщений в коробку із покликанням 

в серці. 

Обговорення. 

 

Вправа «Дерево»
37

 

Мета: налаштування на смислове поле заняття 

Інструкція: «Розслабтеся, закрийте очі та уявіть собі якесь дерево. Проаналізуйте. Яке це 

дерево? Де воно росте? Чи високе воно? Яка пора року? День чи ніч? Запахи, звуки, відчуття? 

Тепер підійдіть до цього дерева, проведіть рукою по стовбуру, відчуйте, яка кора на дотик. 

Обійміть дерево, притуліться до нього тісно-тісно, увійдіть в нього, станьте цим деревом. 

Відчуйте, як це – бути деревом. Що і як ви відчуваєте? Чи глибоко йдуть в землю коріння? Чи 

густа крона? Настільки міцно стоїть дерево? Чи омиває його дощ? Чи гріє його сонце? Чи дає 

земля точку опору? 

Обговорення: Яким деревом ви себе уявили? Що ви відчули при цьому? Чи комфортно було вам 

деревом? Чи вийшло «вжитися в образ?» 

 

Вправа «Коло балансу»
38

 

Мета: з’ясування сфер, що знижують благополуччя, усвідомлення можливостей їх покращення  

Матеріали: схема кола за чисельністю учасників групи 

Інструкція: Відзначте рівень задоволеності кожною сферою, приймаючи точку в центрі кола за 

нуль, точку на окружності за 10 балів. Поєднайте ці точки, визначте ті області, які б ви хотіли 

покращити. Напишіть 5-7 позицій, пов’язаних з цією областю. Наприклад, можна продовжити 

речення: Люди, що мають це… Мати це означає для мене… Якщо б я це мав, то… 

 

 

                                                
37 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
38

 Там само. 
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           Сім’я     Професій- 
 Дім                          ні стосу- 

    нки     Гроші 

 
 

Любов 

Чоловік/                     Зовнішній 

Дружина   вигляд 
 

Духовний      Освіта 

розвиток 
 

 

Відпочинок   Кар’єра 
 

     Здоров’я      Друзі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описати не менше п’яти переваг, які ви віднайдете, коли отримаєте бажане. Описати не менше 

п’яти можливих втрат в результаті отримання бажаного. Написати п’ять причин, з яких 

починати рух до цієї мети потрібно саме зараз. 

Обговорення: Як знайти баланс між витратами і досягненнями? Чи можуть бути випадки, коли 

витрати на досягнення занадто високі? Що робити в таких випадках? Яким чином можна 

досягти запланованих цілей? Що може бути ресурсом? 

 

Вправа «Метафоричні карти» (авторська розробка) 

Мета: з’ясування типових стратегій поведінки, а також психологічних характеристик 

(психологічних ресурсів для досягнення благополуччя) 

Існує багато варіантів використання метафоричних карт в індивідуальному консультуванні. Ми 

пропонуємо для використання в даному тренінгу варіант «Карт актуальних здібностей» (на 

основі позитивної психотерапії Н. Пезешкіана, автори С. Кириченко, А. Потапенко, 2014). 

Інструкція. Карти розкладені на столі. Робота групова. «Вам пропонується відібрати і 

позначити на аркуші три зображення, що вам найбільше подобаються; три – що не 

подобаються. Можливо, якісь карти викликають у вас змішані почуття, їх теж позначте, але не 

більше трьох». 

Обговорення: Показуються ті карти, що були відібрані хоча б одним членом групи. Зачитується 

їх психологічний зміст. Обговорюються плюси і мінуси кожної характеристики. Які відчуття ви 

переживали, коли відбирали карти? Коли чули, що вони відображають? Яким чином одна й та 

ж риса може бути ресурсом або бар’єром в процесі соціальної взаємодії? 

 

Вправа «Мушля» (авторська розробка) 

Мета: рефлексія можливостей і особливостей соціальної взаємодії 

Матеріал: морські мушлі різних форм і кольорів 

Інструкція: Учасникам пропонується розглянути на столі мушлі і обрати кожному саме ту 

черепашку, яка йому подобається, яку він чомусь вважає чимось схожою на себе, ідентифікує 

себе з нею. 
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Кожен учасник має пофантазувати і уявити себе цією мушлею, створивши свою «черепашкову» 

історію, місце знаходження, риси й властивості характеру, індивідуальні особливості. На 

розповідь дається рівно одна хвилина (необхідно слідкувати по секундоміру).  

Після презентації історії пропонується уявити, що учасники є перлинами в тих мушлях, які 

вони описали. Вони повинні продовжити історію (1 хвилина), відповідаючи на такі запитання: 

- важко чи легко було потрапити в мушлю; 

- важко чи легко було втриматися в ній; 

- які вимоги висуває мушля до перлини; 

- які права, обов’язки і можливості є у перлини в мушлі. 

Обговорення: що було найважчим у виконанні вправи? Чи виникли якісь асоціації протягом 

виконання вправи? Які були відчуття та думки? 

Примітка: відбувається досить сильна емоційна ідентифікація з мушлею. Для збереження 

позитивного настрою доцільно віддати мушлі учасникам. 

 

Вправа «Висловлення незадоволення»
39

 

Мета: отримати навички позитивної взаємодії (переформулювання критичних зауважень) 

Інструкція: Дорікати здійсненими в минулому помилками неконструктивно; це змушує 

відчувати провину та захищатися. Згадайте останню конфліктну ситуацію. Запишіть на аркуші 

паперу висловлені вами претензії. Спробувати сформулювати критичні зауваження з точки зору 

того, щоб партнер міг врахувати в майбутньому для досягнення своєї мети. Використовуйте 

запропоновану схему. 

Схема вираження негативних почуттів 

1. Не відкладайте «на потім». Висловлюйтесь відразу, коли партнер зробив щось неприємне. 

2. Об’єктивно опишіть ситуацію – наче ви її бачите через відеокамеру. 

3. Використовуйте займенник «я» («мені», «мене»). 

4. Назвіть почуття «на ім’я» якомога точніше – не перебільшуючи і не зменшуючи. 

5. Скажіть яким конкретно вчинком викликані ваші почуття. 

6. Намагайтеся підкріпити слова ділом – діями, мімікою, позою, інтонаціями. 

7. Розкажіть, чого ви хочете в зв’язку з цим (про свої бажання). 

8. Вислухайте партнера і скажіть йому, що ви його розумієте. 

9. Якщо потрібно, повторіть ще раз, починаючи з пункту 2. 

10. Не чекайте негайних дій від партнера. Головне – щоб він зрозумів ваші почуття і бажання. 

Обговорення: Чи важко було виконати завдання? Як ви вважаєте, яка форма більш дієвіша? 

Чому? Опишіть свої відчуття в ході виконання завдання. 

 

Вправа «Таємний фарватер» 

Мета: розвиток міжособистісної довіри, переживання позитивних емоцій 

Інструкція: 7–8 учасників вшикуються паровозиком і тримаються один за одного. Всі, крім 

першого, закривають очі. Перший учасник – керманич. Керманич повинен провести свій 

корабель до протилежної стіни, обходячи перешкоди-міни, без жодного слова. Головна 

складність полягає в тому, що «хвіст» має властивість «виляти» і натикається на «міни». Щоб 

цього не трапилось, кожен учасник повинен точно повторювати рухи попереднього. 

Варіації: збільшити довжину корабля, збільшити кількість мін, водночас пустити кілька 

кораблів і т. д. 

Обговорення: не потрібне. 

 

Домашнє завдання: 

1. Час в подарунок. Сплануйте чудовий день для себе або когось іншого – вашої коханої 

людини або близького друга. Передбачте заняття, які дуже подобаються вам обом, а також ті, 

які дійсно важливі для кожного з вас. При виборі занять враховуйте ваші сильні сторони. 

                                                
39 Авторська модифікація вправи В. Г. Ромека 
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Витратьте час на те, щоб розпланувати весь день, з моменту пробудження і до пізнього вечора. 

Вирішіть, в який день ви зможете здійснити задумане, враховуючи інші свої плани і обов’язки. 

Врешті решт, дійте! Проживіть цей день, насолоджуючись обраними заняттями і товариством 

один одного. 

2. Згадати і записати три ситуації, в яких близька людина своєю поведінкою дуже розізлила або 

засмутила. Подумати, які варіанти вашої реакції могли привести до потрібного вам результату.  

 

Заняття 8. Соціальні навички в несприятливих обставинах 
Обговорення домашнього завдання: 

Уважно обговорити згадані ситуації. Проаналізувати найбільш ефективні засоби впливу, 

враховуючи як власні потреби, так і потреби інших учасників соціальної взаємодії.  

Обговорити можливі стратегії поведінки в несприятливих обставинах: ігнорування проблеми, 

відкладання вирішення проблеми, переформулювання проблеми, зниження емоційного 

компоненту, вирішення проблеми. 

 

Шкала задоволеності життям Е. Динера 

Інструкція: оцініть своє життя в даний момент за такою шкалою: 7 – повністю згоден, 6 – 

згоден, 5 – скоріше згоден, 4 – щось середнє, 3 – скоріше не згоден, 2 – не згоден, 1 – повністю 

не згоден. 

1. В цілому моє життя близьке до ідеалу 

2. Обставини мого життя виключно сприятливі 

3. Я повністю задоволений моїм життям 

4. У мене є в житті те, що мені по-справжньому потрібно 

5. Якщо б мені довелося жити ще раз, я залишив би все як є 

Результати по сумі питань: 

31-35 – задоволений на найвищому рівні 

26-20 – задоволений 

21-25 – задоволений в незначній мірі 

20 – середній результат 

15-19 – незадоволений в незначній мірі 

10-14 – незадоволений 

5-9 – надзвичайно незадоволений 

Середні показники по Україні – 21,38 балів. 

 

Аналіз притчі 

Притча «Сховане щастя»
40

 

Якось боги, зібравшись, вирішили розважитися. Один з них сказав: 

– Давайте що-небудь відберемо у людей. 

Після довгих роздумів інший вигукнув: 

– Я знаю! Давайте відберемо у них щастя! Проблема тільки в тому, де його сховати, щоб 

вони не знайшли. 

Перший сказав: 

– Давайте сховаємо його на вершині найвищої в світі гори! 

– Ні, пам’ятай, що в них багато сил, хтось може дібратися і знайти. А якщо знайде один, 

всі інші відразу дізнаються, де щастя, – відповів інший. 

Тоді хтось висунув нову пропозицію: 

– Давайте сховаємо на дні моря! 

Йому відповіли: 

                                                
40 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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– Ні, не забувай, що вони допитливі. Хтось може сконструювати апарат для підводного 

плавання, і тоді вони обов’язково знайдуть щастя. 

– Сховаємо його на іншій планеті, подалі від Землі, – запропонував хтось іще. 

– Ні, – відхилили його пропозицію, – пам’ятай, що ми дали їм достатньо розуму, колись 

вони вигадають корабель, щоб мандрувати по світах, і відкриють цю планету, і тоді всі 

знайдуть щастя. 

Найстарший бог, що протягом всієї розмови зберігав мовчанку і тільки уважно слухав 

промовців, сказав: 

– Я думаю, що знаю, де потрібно сховати щастя, щоб вони ніколи його не знайшли. 

Всі повернулися до нього заінтриговані і запитали: 

– Де? 

– Сховаємо всередині них самих, вони будуть так зайняти його пошуками зовні, що їм і в 

голову не прийде шукати його всередині себе. 

Всі боги погодились, і з тих часів всі люди витрачають своє життя в пошуках щастя, не знаючи, 

що воно сховане в них самих. 

Обговорення. 

 

Вправа «Привітання»
41

 

Мета: налаштування на смислове поле заняття, емоційна мобілізація 

Матеріали: записи ритмічної музики 

Інструкція: Зараз ми спробуємо привітатися протягом трьох хвилин з максимально більшою 

кількістю членів групи – але без слів, використовуючи можливості нашого тіла, погляду, міміки 

і жестикуляції. Можна вітатися з одним учасником кілька разів, але не підряд. Спробуйте 

використати якомога більше різних можливостей для привітання. Не забувайте про посмішку. Я 

буду слідкувати за часом. 

Обговорення. Які варіанти привітання вам найбільше сподобались? Яку кількість невербальних 

привітань вам вдалося використати? Як партнер реагує на привітання, що супроводжується 

дружньою невербальною поведінкою? Як партнер реагував на дотики чи зменшення дистанції? 

 

Вправа «Розвиток навичок позитивного мислення»
42

 

Мета: розвиток позитивного мислення, усвідомлення позитивних і негативних сторін будь-якої 

ситуації 

Інструкція: Візьміть аркуш паперу і перерахуйте три події з вашого життя, які негативно 

вплинули на вас. Для початку візьміть не найбільш сильні, а середні, невеличкі, з не дуже 

давнього минулого. Перечитайте перший з цих випадків і спитайте себе: "Чим ця ситуація 

виявилась для мене корисною?", "Який важливий і корисний урок я з неї отримав?" Запишіть ті 

відповіді, що почнуть приходити вам в голову. Ви будете вражені, як багато корисного можна 

побачити в тому, що здавалося поганим і невдалим досвідом. А з часом можна навчитися будь-

яку подію свого життя пропускати через цей процес. І тоді ми можемо відчути, як наше життя 

наповнюється новим, до того невідомим сенсом, а те, що бачилося поганим, набуває зовсім 

інше, приємне і позитивне звучання. Це той фундамент, на якому будується дійсно справжнє 

позитивне мислення. 

Обговорення: Чи вдалося знайти позитивні аспекти в пережитій важкій ситуації? Що дало вам 

це відкриття? Якщо не вдалося – чому? Чи можливий особистісний розвиток без переборення 

труднощів? 

 

Вправа «Відрізаю проблему»
43

 

                                                
41 Джерело: Чуричков А., Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в 

любом тренинге. – СПб.: Речь, 2006. – 208 с. 
42 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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Мета: усвідомлення проблеми, психологічне «відмежування» від проблеми. 

Інструкція. Намалюйте свою проблему на правій частині аркуша у вигляді клубка заплутаних 

ниток. Під зображенням напишіть: «Моя проблема» (або назвіть її більш конкретно). Зліва від 

малюнку намалюйте себе і напишіть своє ім’я. Потім візьміть ножиці і відріжте клубок, тобто 

свою проблему. Одним рухом ножиць ви просто відрізали її від себе. Саме ця дія допоможе 

вашому мозку розпутати утруднену ситуацію. 

Обговорення: Що ви відчули, коли «відрізали» проблему? Чи змогли и психологічно 

«відкріпитися» від неї? 

Примітка: Доцільно обговорити засоби зниження емоційного напруження, породженого 

важкою ситуацією. Зокрема: 

– Переключення. Починайте думайте про щось для вас актуальне, корисне, приємне. Через 

деякий час неприємне переживання ослабне. 

– Порівняння. Порівняйте свій стан із станом і становищем інших людей, і ви знайдете, що 

у багатьох воно важче, ніж у вас. Це ослабить переживання. 

– Накопичення радості. Згадуйте події, що викликали у вас навіть маленьку радість. 

– Мобілізація гумору. Сміх – протидія стресу. 

– Інтелектуальна переробка: «Нема худа без добра». 

– Розрядка – фізична робота, ігри, улюблені заняття тощо. 

– Швидке мускульне розслаблення – м’язова релаксація. 

 

Вправа «Подолання»
44

 

Мета: формування навичок позитивного мислення, складання переліку подолання трудностей, 

формування позитивних життєвих перспектив 

Інструкція: Згадайте про ті перешкоди в стосунках, які вам довелося переборювати в останній 

час. Після цього знайдіть те спільне, що допомогло подолати ці трудності. Тепер ми всіх 

вислухаємо й особливу увагу приділимо засобам подолання життєвих трудностей. Ми складемо 

загальний перелік і назвемо його «Подолання». У кожного з вас у важку хвилину буде під 

рукою наш загальний досвід успішного подолання трудностей. 

Обговорення: за потребою. 

Примітка: Доцільно познайомити учасників групи із етапами роботи з негативними почуттями 

А.Ленгле. 

Крок перший: зайняти зовнішню позицію по відношенню до світу, який засмучує. Ми дивимося 

не на почуття, а на ситуацію – наскільки вона пов’язана з почуттям. Питання «Чи дійсно це 

так?» 

Крок другий: після того як ми змогли відкрито поглянути на світ, ми звертаємося до свого 

почуття. «Якщо це моє почуття дійсно відображає ситуацію, то які наслідки? Чи зможу я це 

витримати?» 

Крок третій: звертаємось до позитивного, щоб знайти тверду опору під ногами. Шукаємо сенс 

для себе в цьому почутті. 

 

Вправа «Розв’язую проблему» (модифікація методики діагностики соціального мислення)
45

 

Мета: розвиток соціального мислення, формування позитивних життєвих перспектив 

Матеріали: надруковані таблиці за кількістю учасників групи 

 Питання Проблема 1 Проблема 2 

1 В чому полягає ваша проблема?   

                                                                                                                                                                
43 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
44 Там само. 
45 Джерело: Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с 

персоналом / Под ред. А. А. Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2001. – С. 458-459. 
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2 В зв’язку з чим вона виникла – які її передумови?   

3 Що заважає вам в її розв’язанні?   

4 При яких умовах, як вам здається, проблема могла 

бути розв’язана? 

  

5 Які наслідки, якщо проблема розв’язана не буде?   

6 З якими аналогічними проблемами ви стикалися 

протягом свого життя? 

  

7 Як пов’язана ваша проблема з іншими людьми?   

8 Коли можна розв’язати вашу проблему?   

9 Хто відповідає за розв’язання даної проблеми?   

10 Як би ви пояснили іншим суть вашої проблеми?   

11 Щоб ви порадили, якщо б інші були на вашому місці?    

 

Інструкція: Пропонується поміркувати і заповнити таблицю щодо значущих проблем, що 

переживаються в даний момент. 

Обговорення: Чи важко було здійснити аналіз? Які питання виявилися найбільш важкими? Які 

почуття ви переживали, коли заповнювали таблицю? 

Примітка: Основний принцип даної методики є розташування питань, що утворюють алгоритм 

вирішення проблеми. 

Питання 1-6,8 спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, шляхом аналогій 

(питання 6), висування робочих гіпотез (питання 8, 10, 11), методу схожості і відмінностей 

(питання 4 і 5, 10 та 11). 

Питання 7 спонукає оцінити вплив інших людей і як фактор виникнення проблеми, і як фактор 

її вирішення. 

Питання 9 спрямоване на визначення міри особистої відповідальності за вирішення проблеми. 

Питання 10 спрямоване на активізацію механізмів соціально-психологічної рефлексії, 

Питання 11 – на активізацію децентрації як складової соціально-психологічної перцепції. 

Питання 11 є ключовим. Порівняння його з питанням 1 дозволяє судити про репрезентативність 

проблеми в соціальному мисленні. 

 

Зворотний зв'язок «Що дали заняття?» 

Мета: рефлексивний аналіз 

Доповнити речення:  

На заняттях мені більше за все сподобалося… 

На заняттях мені більше за все не сподобалося… 

Я промовчав, але хотів сказати… 

На початку занять я був... 

Потім я... 

Тепер я... 

Після занять я… 

Я використав навички, отримані на заняттях і …  

 

Лист на тему «Письмо ювіляру»
46

 

Мета: позитивне бачення себе, розвиток навичок планування життя 

Інструкція: Уявіть собі свій Х-річний ювілей і напишіть уявний лист: «Дорогий ювіляр! Ми 

поздоровляємо тебе. Сьогодні ти – відомий спеціаліст, тебе цінують за знання та чуйність. Ти 

виховав ціле покоління послідовників…» 

Обговорення: Чи легко було писати? Які почуття переживали при написанні листа? 

 

                                                
46 Джерело: Эксакусто Т. В. Тренинг позитивного мышления. Коррекция счастья и 

благополучия / Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 427 с. 
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Остання вправа «Корабель життя»
47

 

Мета: відрефлексувати динаміку тренінгової роботи, усвідомити корисні переживання. 

Інструкція: Давайте всі встанемо в коло. Уявіть, що ми зараз на кораблі життя. Давайте 

зобразимо його. Підійдіть ближче один до одного, покладіть свої руки на талію сусідів справа і 

зліва. Закриємо очі. Наш корабель рушає по хвилях. Відчуйте їх. Впустіть їх в себе. Наш 

корабель життя відправився у плавання. Відчуйте це. Сьогодні він пропливав мимо нашого 

тренінгу. Давайте поговоримо, що йому було видно. 

Обговорення: Давайте згадаємо, що сьогодні відбувалося на занятті. Що ви сьогодні отримали? 

Які відчуття ви переживали протягом всієї роботи? Чи вдалося вам прочинити двері в країну 

радості для себе? Чи часто в житті ви відкриваєте для себе ці двері?  

 

Остання притча 

Бог зліпив людину із глини, і залишився у нього невикористаний шматочок.  

– Що ще зліпити тобі? – спитав Бог. – Зліпи мені щастя, – попросив чоловік. 

Нічого не відповів Бог, і тільки поклав чоловіку в долоню шматочок глини, що залишився.  
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47 Там само. 
48 Найдоцільніше, на наш погляд, список рекомендованої літератури надати на першому занятті 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: 

історія, теорія, практика» (Ужгород, 1–2 жовтня 2015 р.) – виступ на секції, 

публікація; 

Всеукраїнська наукова конференція «VІ Сіверянські соціально-психологічні 

читання» (Чернігів, 25 листопада 2015 р.) – виступ на секції, публікація; 

VІІ Харківські міжнародні психологічні читання «Актуальні проблеми теорії та 

практики психологічні допомоги» (Харків, 25-26 листопада 2015 р.) – виступ на 

секції, публікація; 

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та 

політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 5 лютого 2016 р.) – заочна 

участь, публікація; 
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І Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми психології на 

європейському просторі» (Кам’янець-Подільський, 10 лютого 2016 р.) – виступ на 

секції, публікація; 

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в 

умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 18 березня 

2016 р.) – виступ на секції, публікація; 

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні проблеми 

майбутнього в контексті різних соціокультурних вимірів» (Ніжин, 12–13 квітня 

2016 р.) – виступ на секції, публікація; 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною 

участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (Житомир, 22 квітня 2016 р.) 

– заочна участь, публікація; 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах 

війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 10 лютого 2017 р.) – виступ 

на секції, публікація. 
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Додаток Ш. Відомості про впровадження результатів дисертації 
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