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БЛАГОПОЛУЧЧЯ: АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Яворська-Вєтрова І.В. Система ставлень особистості у вимірі психологічного 
благополуччя: аспекти сучасних досліджень. Стаття присвячена теоретичному 
аналізу тенденцій вивчення системи ставлень особистості у контексті психологічного 
благополуччя в сучасних психологічних розвідках. Констатовано, що серед чинників 
психологічного благополуччя як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники визначають 
ставлення особистості, а саме: до речей і явищ зовнішнього світу (суб’єкт-об’єктні 
ставлення), ставлення до інших людей (суб’єкт-суб’єктні, міжособистісні ставлення), 
ставлення до себе (самоставлення). Показано, що врівноважена особистісна позиція 
(прийняття власного «Я», толерантне ставлення до інших людей, конструктивна 
взаємодія і відчуття єдності зі світом) сприятиме знаходженню балансу у відносинах із 
собою та світом, досягненню психологічного благополуччя. 

Ключові слова: система ставлень особистості, ставлення до світу, ставлення до 
інших людей, самоставлення, психологічне благополуччя, міжособистісна взаємодія, 
позитивне функціонування. 

Яворская-Ветрова И.В. Система отношений личности в измерении 
психологического благополучия: аспекты современных исследований. Статья 
посвящена теоретическому анализу тенденций изучения системы отношений личности 
в контексте психологического благополучия в современных психологических 
исследованиях. Констатировано, что среди факторов психологического благополучия 
как отечественные, так и зарубежные исследователи определяют отношения личности, 
а именно: к вещам и явлениям внешнего мира (субъект-объектные отношения), 
отношения к другим людям (субъект-субъектные, межличностные отношения), 
отношение к себе (самоотношение). Показано, что уравновешенная личностная позиция 
(принятие собственного «Я», толерантное отношение к другим людям, конструктивное 
взаимодействие и чувство единства с миром) будет способствовать нахождению 
баланса в отношениях в самим собой и миром, достижению психологического 
благополучия. 

Ключевые слова: система отношений личности, отношение к миру, отношение к 
другим людям, самоотношение, психологическое благополучие, межличностное 
взаимодействие, позитивное функционирование. 

Постановка проблеми. Розвиток і ефективна реалізація життєвого й особистісного 
потенціалу в світі, що стрімко змінюється, – актуальна проблематика як індивідуальної 
життєтворчості, так і психологічних досліджень. Самореалізація індивіда веде до 
зростання його суб’єктності, сприяє «розвитку низки якостей, пов’язаних з формуванням 
зрілої особистості та індивідуальності як вищої її форми: автономією, внутрішньою 
мотивацією, самодисципліною, повним функціонуванням, свідомістю існування, 
довгостроковими цілями тощо» [3, с. 2]. Наявність таких якостей свідчить про розвиток 
самодетермінації особистості, тобто «наскільки людина є суб’єктом, автором власного 
життя, наскільки вона сама детермінує власну життєдіяльність» [4, с. 8]. У сучасних 
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наукових психологічних розвідках в якості такого потенціалу розвитку, досягнення 
позитивного функціонування розглядаються ставлення особистості в їх системі. 

Аналіз останніх публікацій. Система ставлень розглядається як відображення 
психологічного зв’язку людини з різноманітними проявами життя, має свої компоненти, 
види, спрямованість, складається у процесі життєдіяльності і включається в нього, 
впливаючи на самореалізаційний потенціал особистості. Ставлення виступають 
чинником формування особистісної самодетермінації, яка, дозволяючи узгоджувати 
потенційні можливості й наявні ресурси, сприяючи досягненню поставлених цілей і 
організації життєдіяльності в цілому, своєю чергою, створює умови для «повного 
функціонування» особистості [7]. 

Такий підхід, який визначає психологічне благополуччя з позиції повноцінно 
функціонуючого індивіда, акцентує на його самореалізації та смислі життя (так званий 
евдемонічний підхід), є основою концепції самодетермінації. Її компонентами E.L. Deci та 
R.M. Ryan виокремили автономію, самоефективність, позитивні стосунки [12]. 
Самодетермінація, на думку дослідників, ґрунтується на вродженій схильності до 
самостійності у поведінці, внутрішній автономній саморегуляції, сприяє реалізації 
свободи вибору. Механізмами досягнення такої внутрішньої автономії виступають 
інтроекція, ідентифікація та інтеграція. «Дія цих механізмів реалізується тоді, коли 
людина на основі інформації, отриманої із середовища, і на основі процесів, що 
відбуваються всередині особистості, обирає характеристики розуміння себе» [8, с. 495]. 
Тобто ставлення до себе та оточуючого світу є одним із чинників самодетермінації 
особистості, успішності її самореалізації та психологічного благополуччя.  

Визначаючи психологічне благополуччя як інтегральний показник міри 
спрямованості основних компонентів позитивного функціонування людини, а також міри 
реалізованості цієї спрямованості, яка виявляється в переживанні задоволеності й 
щастя, C. Ryff виокремила серед компонентів психологічного благополуччя (автономії як 
самостійності у прийнятті рішень, відповідальності за них, компетентності як здатності 
адекватно реагувати на виклики повсякденного життя, цілей в житті як усвідомлення 
індивідуальних цінностей і смислів, особистісного зростання як відчуття самореалізації і 
розвитку) також самоприйняття як позитивне ставлення до себе й свого життя та 
позитивне ставлення до оточуючих як доброзичливість, довіру, емпатію [13]. Таким 
чином, за C. Ryff, прагнення людини до досконалості базується на знанні свого 
унікального потенціалу.  

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у теоретичному 
аналізі проблеми ставлень у контексті психологічного благополуччя особистості.  

Завдання статті – описати тенденції вивчення системи ставлень особистості (до 
себе, до світу, до інших людей) у річищі досліджень психологічного благополуччя в 
сучасних психологічних розвідках. 

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження факторів та 
ефективних психологічних технологій, що стимулюють вроджений потенціал людини, 
сприяють знаходженню внутрішніх резервів, що забезпечує самостійність вибору, 
напрямку саморозвитку та самореалізації особистості, сприяють задоволеності життям 
та психологічному благополуччю особистості показали, що формування уявлень про світ 
і себе самого забезпечують прогнозування своєї соціальної ефективності та ставлення 
до себе навколишніх, регулюють міжособистісні взаємини, постановку і досягнення цілей, 
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закладають підґрунтя системи «особистість – соціальний світ» і тому «вкрай необхідні 
для отримання очікуваних результатів. Якщо люди не впевнені в своїх можливостях щодо 
отримання бажаних результатів, то у них буде недостатньо рішучості діяти» [7, с. 9]. 

Вивчаючи особистісні та ситуаційні чинники суб’єктивного благополуччя 
особистості, О.Ю. Зотова, А.М. Рікель, А.А. Туніянц наголошують, що, хоча, за їхніми 
даними, самоставлення справляє неоднозначний вплив на відчуття благополуччя, все ж 
«доброзичливе ставлення до самого себе, віра у свої сили, усвідомлення себе в якості 
джерела власної активності, цінність відносин з людьми… дають ресурси розвиватися і 
відчувати суб’єктивне благополуччя» [1, с. 129]. Дослідження Л.З. Левіта свідчать про 
позитивний зв’язок благополуччя з егоїзмом, при цьому автор зазначає, що мається на 
увазі «розумний егоїзм», тобто відчуття себе як цінності і джерела смислу на тлі 
шанобливого ставлення до інших людей [3]. 

Розглядаючи психологічне благополуччя основою фахового зростання особистості, 
С.В. Карсканова створила «багатовимірну, інтеграційну емпіричну модель 
психологічного благополуччя особистості», яка включає: «позитивне ставлення до себе і 
свого минулого життя; наявність цілей і занять, що надають життю сенс; здатність 
виконувати вимоги повсякденного життя; відчуття безперервного розвитку і 
самореалізації; відносини з іншими, що пронизані турботою і довірою; здатність 
дотримуватися власних переконань» [2, с. 6]. При цьому визначаючи ключовими 
зовнішніми, соціальними складовими психологічного благополуччя особистості позитивні 
відносини з іншими, автономність і компетентність, дослідниця в якості внутрішніх 
виокремлює самоприйняття, особистісне зростання, цілі в житті.  

Розкриваючи світосприйняття особистості у контексті розвитку критичного 
мислення, О.Л. Мерзлякова розробила матрицю ключових установок світосприйняття, 
що відображають види ставлень особистості за спрямованістю: ставлення до речей і 
явищ зовнішнього світу (суб’єкт-об’єктні ставлення), ставлення до інших людей (суб’єкт-
суб’єктні, міжособистісні ставлення), ставлення до себе (самоставлення). Ці установки 
стосуються чотирьох виокремлених напрямів світосприйняття, що мають дуальні, 
протилежні тенденції: самоставлення і сприйняття себе як спроможного вирішувати 
життєві виклики або безсилого перед ними; ставлення до інших людей як до хороших або 
поганих; відчуття світу як контрольованого чи такого, що не піддається контролю та 
персональному впливу; вибір у взаємодії зі світом стратегій домінування, нав’язування 
чи пристосування [5, с. 52]. Інтеграція, поєднання позицій, на думку О.Л. Мерзлякової, 
можливі через прийняття себе: «Саме прийняття власного «Я» і буде тією центральною 
позицією, крапкою балансу, що надасть людині відчуття рівноваги й дасть їй змогу більш 
зважено й тверезо поставитися до навколишнього світу» [5, с. 52]. Власне така 
врівноважена особистісна позиція (прийняття власного «Я», толерантне ставлення до 
інших людей, конструктивна взаємодія і відчуття єдності зі світом), стверджує авторка, 
сприятиме знаходженню балансу за чотирма параметрами відносин із собою та світом, 
«дасть змогу людині на практиці реалізувати формулу соціально-психологічного здоров’я 
та професійного успіху» [5, с. 52-53]. Така формула виглядає наступним чином (див. 
Рис.1). 

Дж. Янг і Дж. Клоско виокремили сфери (власне, види ставлень), зміни в яких 
дозволяють «впустити в своє життя щастя», серед яких: сфера самооцінки, сфера 
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автономії, сфера самовпевненості й самовираження, сфера відносин, сфера турботи про 
інших [11]. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формула соціально-психологічного здоров’я та професійного успіху людини 
(за О.Л. Мерзляковою) 

Ставлення до оточуючих людей, сфера взаємовідносин є однією з ключових у 
створенні умов для психологічно комфортної життєдіяльності особистості. 
G.M. Sandstrom і E.W. Dunn здійснили дослідження, метою якого було встановлення 
зв’язку суб’єктивного благополуччя студентів не лише з взаємодією з «міцними 
зв’язками» (тобто з членами родини чи іншими близькими людьми), але і з взаємодією зі 
«слабкими соціальними зв’язками» (тобто з одногрупниками, знайомими). Результати 
серії досліджень дали підстави для висновку про те, що навіть соціальна взаємодія з 
більш «периферійними членами соціальних мереж» студентів сприяє їх соціальному та 
емоційному благополуччю [14], тобто студенти почувалися більш щасливими і 
залученими, спілкуючись з більшою кількістю знайомих їм людей. 

З’ясуванню характеру взаємовпливу компонентів психологічного благополуччя і 
стратегій міжособистісної поведінки, зокрема, впливу дитячо-батьківських ставлень на 
рівень (низький, середній чи високий) психологічного благополуччя особистості, 
присвячене дослідження Я.І. Павлоцької. Дослідниця наголошує на значущості 
«здорового в психологічному смислі» досвіду ранніх дитячо-батьківських взаємин у 
визначенні подальшої спрямованості особистості – її соціальної орієнтації, установок у 
спілкуванні і взаємодії з людьми, світом, собою, «для подальшого суб’єктивного відчуття 
цінності власної особистості та можливості активно реалізовувати себе в соціумі, 
впливати на наявні умови» [6].  

Залежно від виявленого рівня психологічного благополуччя Я.І. Павлоцька 
виокремила типи особистості з різними характеристиками системи ставлень. Так, 
особистість з високим рівнем психологічного благополуччя характеризується 
конструктивним ставленням до себе, вірою у власні сили і спокійним допущенням 
можливих помилок, а світ сприймається як умовно «правильна система», йому 
довіряють, покладаються на його закони. Інші люди сприймаються насамперед як 
добропорядні, розуміючі, толерантні. Ставлення до проблем і труднощів 
характеризується стійкістю і відчуттям власних можливостей до зміни ситуації. Така 
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особистість має достатньо ресурсів для розв’язання конфліктів, що виникають, і 
усвідомлення власних переживань, вона активна і водночас внутрішньо спокійна, готова 
діяти і своєчасно реагувати на життєві обставини. Характерними є відносна стійкість 
емоційних станів і загалом задоволеність перебігом своєї життєдіяльності й собою. Для 
неї важливі позитивні відносини з іншими людьми та включення в різні соціальні групи. 
Життя сприймається як джерело можливостей і перспектив. У осіб з низьким рівнем 
психологічного благополуччя, за даними Я.І. Павлоцької, навпаки, ставлення до себе 
характеризується неприйняттям, осудженням, низьким рівнем рефлексії власної 
діяльності. Інші люди викликають почуття відторгнення, бажання уникнути контактів, світ 
загалом видається погрозливим і незрозумілим. Очікування невдач і тривога з приводу 
невизначеності вирішення тих чи тих життєвих задач створюють певну «закритість» 
особистості від конструктивних способів виходу з важких життєвих ситуацій. Для них 
характерною є недостатність емоційних і психологічних ресурсів.  

Таким чином, стверджує дослідниця, ті, у кого високий рівень психологічного 
благополуччя, довіряючи і соціуму, і собі, не потребують постійного контролю за 
середовищем і управління оточуючими людьми. Психологічне благополуччя дозволяє 
почуватися вільно у відносинах з оточуючим світом, а «зменшення влади і сили відносно 
іншої людини, частки особистої відповідальності за ситуацію і потреби у постійному 
управлінні середовищем, супроводжуються оптимістичним поглядом на життя, вірою у 
свої можливості, відчуттям сил, готовності до дії, впевненістю в собі, задоволеністю 
перебігом життя і позитивним образом себе» [6]. Я.І. Павлоцька доходить висновку, що 
позитивні міжособистісні ставлення виступають одним із факторів психологічного 
благополуччя, при цьому вони взаємопов’язані з добрим ставленням до батьків і 
супроводжуються почуттям відповідальності, розумінням власної значущості й ролі, 
сприятливим ставлення до оточуючого світу, сприйняттям свого минулого як корисного, 
насиченого і конструктивного.  

Вивчаючи внутрішні фактори, пов’язані з психологічним благополуччям, 
О.О. Фоміна покладається на принцип «подвійної детермінації»: розгляд особистості в 
соціальному контексті, в якому вона функціонує, і через ставлення з іншими людьми, що 
реалізуються у цьому соціальному просторі, «однак враховуючи той факт, що «Я» в 
цьому випадку, народжуючись у «соціумі», завжди активне, унікальне і неповторне» [9]. 
Виходячи з цього, дослідниця визначає психологічне благополуччя як відносно 
стабільний психологічний стан, що полягає в позитивній оцінці життя, ставлень і власної 
особистості (функціонування) з точки зору балансу наявних ресурсів і запитів, що 
висуваються до середовища, тобто, повноти реалізації власного потенціалу.  

Досліджуючи такі патерни міжособистісної поведінки, як дистанція у відносинах, 
вияв прихильності, ставлення до домінування – підкорення, соціальна орієнтація, 
О.О. Фоміна виокремила чотири типи (кластери) благополуччя особистості співвідносно 
з особливостями міжособистісної поведінки: соціально закритий неблагополучний тип 
(знижені показники благополуччя і позитивних ставлень), автономний благополучний тип 
(підвищений рівень благополуччя і позитивних ставлень), соціально залежний 
середньоблагополучний тип (середній рівень благополуччя і позитивних ставлень), 
соціально відкритий благополучний тип (високий рівень благополуччя и позитивних 
ставлень) [10]. Соціально закритий тип характеризується конформною поведінкою, 
значною емоційною відчуженістю від оточуючих людей, недовірою до них, яка 
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ґрунтується, на думку авторки, на негативному досвіді взаємин у минулому. Соціально 
відкритий тип комфортно почувається як з оточуючими, так і з самим собою, впевнений 
у позитивній оцінці своєї діяльності, своїй репутації, виявляє лідерські якості, готовність 
до прийняття рішень і відповідальності за них. Соціально автономний тип, загалом 
довіряючи оточенню, з обережністю йде на встановлення близьких стосунків, не є 
лідером, але й не сприймає контролю над собою, здатен переносити значний соціальний 
тиск, будучи при цьому не завжди впевненим в позитивній оцінці інших людей. Соціально 
залежний тип дуже покладається на думки і оцінки оточуючих людей, водночас, 
зберігаючи недовіру до них, дистанціюючись і замикаючись при намаганні зближення у 
взаємодії [10]. Дослідниця констатує, що недостатня сформованість навичок соціальної 
взаємодії, встановлення й підтримки близьких емоційних контактів, орієнтація на оцінки 
й думки інших людей, невміння протистояти соціальному тиску, очікування схвалення з 
боку оточуючих, – усі ці чинники можуть мати негативний вплив як на самоприйняття 
особистості, так і на загальний рівень її благополуччя.  

Отже, на підставі результатів здійсненого аналізу можна стверджувати, що серед 
чинників психологічного благополуччя як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники 
визначають ставлення особистості: до речей і явищ зовнішнього світу (суб’єкт-об’єктні 
ставлення), ставлення до інших людей (суб’єкт-суб’єктні, міжособистісні ставлення), 
ставлення до себе (самоставлення). Позитивні міжособистісні ставлення виступають 
одним із факторів психологічного благополуччя, якщо вони супроводжуються почуттям 
відповідальності, розумінням власної значущості й ролі, сприятливим ставлення до 
оточуючого світу. При цьому прийняття власного «Я», толерантне ставлення до інших 
людей, конструктивна взаємодія і відчуття єдності зі світом сприятимуть знаходженню 
балансу у відносинах із собою та світом.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз тенденцій 
вивчення системи ставлень особистості у річищі досліджень психологічного 
благополуччя дає підстави констатувати, що ставлення особистості до себе, до світу, до 
інших людей розглядаються як чинники, які дозволяють узгоджувати потенційні 
можливості й наявні ресурси, сприяючи досягненню поставлених цілей і організації 
життєдіяльності в цілому, що, своєю чергою, створює умови для «повного 
функціонування» особистості, переживання психологічного благополуччя. Перспектива 
подальших досліджень полягатиме у поглибленні теоретичного аналізу та емпіричному 
вивченні особливостей системи ставлень особистості на різних етапах її онтогенезу. 
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Yavorska-Vetrova I.V. The system of personal attitudes and psychological well-being: the 
aspects of modern research. The article analyses theoretically the problem of attitudes in the context 
of an individual’s psychological well-being. The research tendencies concerning an individual’s system 
of attitudes (to themselves, to the world, to other people) in modern psychological works are outlined. 
The system of attitudes is considered as a reflection of an individual’s psychological links with various 
manifestations of life; it has its components, types, orientations and is formed during all life and affects 
the individual’s self-realisation potential. The article states that both national and foreign researchers 
determine an individual’s attitudes among the factors of psychological well-being, namely: attitudes to 
things and phenomena of the outside world (subject – object attitudes), attitudes to other people 
(subject – subject, interpersonal attitudes), self-attitude (self-esteem). A balanced personal position 
(accepting one’s self, tolerant attitude towards other people, constructive interaction and feeling of 
unity with the world) contribute to finding a balance in relations with oneself and the world. The article 
emphasizes that positive interpersonal attitudes are one of the factors of psychological well-being, and 
they are accompanied by a sense of responsibility, understanding of an individual’s own importance 
and role, favourable attitude to the surrounding world. Based on the studied patterns of interpersonal 
behaviour (distance in relationships, affection, dominance – submission, social orientation), four types 
(clusters) of an individual’s well-being are distinguished.  

Keywords: system of personal attitudes, attitude to the world, attitude to other people, self-
attitude, psychological well-being, interpersonal interactions, positive functioning.  
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