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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЖІНОК 

З РІЗНИМ ШЛЮБНИМ СТАТУСОМ 

У статті проаналізоване та емпірично досліджене психологічне благополуччя 

жінок, які перебувають у першому/другому/третьому шлюбі, розлучених та 

таких, які раніше не були в шлюбі. Численні дослідження показали, що лю-

ди, які перебувають у шлюбі, відрізняються більш високим рівнем задоволе-

ності життям, психологічного благополуччя і кращим станом здоров'я, ніж 

люди, які не перебувають в шлюбі. Останні дослідження також показують, 

що у чоловіків і жінок різного віку, які перебувають у шлюбі, рівень психоло-

гічного благополуччя вище, ніж у тих, хто розлучений. Ще нижче психологі-

чне благополуччя у тих, хто ніколи не був у шлюбі, а найнижчий рівень від-

значається у вдівців. Відзначається, що психологічне благополуччя заміжніх 

жінок вище, ніж у незаміжніх жінок, і це пов'язано переважно з успішним 

управлінням власним життям, здатністю досягати поставлених цілей, з біль-

шим усвідомленням власного життя, відчуттям самоцінності і прагненням до 

саморозвитку. 

Вибірку дослідження склали 365 жінок у віці від 35 до 56 років. Використову-

валися методики: «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф в адаптації 

Т.Д. Шевеленкової, Т.П. Фесенко та «Опитувальник задоволеності шлюбом)» 

В. В. Століна, Т. Л. Романової і Г.П. Бутенко. В результаті дослідження пока-

зано, що шлюбний статус жінок різного віку, пов'язаний з їх психологічним 

благополуччям. Жінки, які перебувають у шлюбі, більше задоволені своїм 

життям, ніж ті, які ніколи не були одружені. Розлучені жінки займають про-

міжне місце за рівнем психологічного благополуччя. У третьому шлюбі пси-

хологічне благополуччя жінок істотно вище, ніж в перших двох. Загалом, з 

накопиченням жінкою різного досвіду шлюбних стосунків, перебудовуються 

різні аспекти її взаємин з оточенням. Психологічне благополуччя жінок бі-

льшою мірою пов'язане з задоволеністю шлюбом у першому і другому шлю-

бах, в третьому шлюбі з задоволеністю шлюбом пов'язана лише особистісна 

автономія жінки. 

Ключові слова: шлюбний статус, повторний шлюб, психологічне благо-

получчя, розлучення, задоволеність шлюбом, задоволеність життям, 

шлюбні стосунки. 

 

Вступ. Впродовж останніх років у суспільстві та науці активно об-
говорюється криза інституту сім'ї і навіть його розпад. Найчастіше ар-
гументами його розпаду наводяться статистичні дані про зростання 
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кількості розлучень, збільшення, так званих, «громадянських шлю-
бів». Однак, психологи та соціологи на підставі наукового аналізу да-
них соціо-психологічних опитувань стверджують, що, незважаючи на 
всі зміни в формах і способах шлюбно-сімейного устрою, шлюб в 
Україні залишається найважливішим соціальним інститутом [2; 15, c. 
24]. Ставлення суспільства до шлюбу за останні 50 років не зазнало 
принципових змін, адже для дорослого населення до цих пір однією з 
найбільш важливих цінностей залишається єдиний шлюб з одним або 
декількома дітьми [5, c.46], а основним фактором трансформації ін-
ституту шлюбу визначається зміщення акцентів з заборон і обов’язків 
на дозволи [10, c. 34]. Однак, для розуміння психологічних механізмів 
тих закономірностей, які виявляються в психологічних дослідженнях 
необхідне вивчення особливостей людей з різним шлюбним статусом. 
В контексті заявлених дискусій ми вважаємо важливим визначення 
суб'єктивного психологічного благополуччя як основного показника 
того, як різні сучасні форми шлюбного статусу позначаються на 
сприйнятті людиною себе і свого життя. 

Численні дослідження показали, що люди, які перебувають у 
шлюбі, відрізняються більш високим рівнем задоволеності життям, 
психологічного благополуччя і кращим станом здоров'я, ніж люди, які 
не перебувають в шлюбі [13; 14]. Останні дослідження також показу-
ють, що у чоловіків і жінок різного віку, які перебувають у шлюбі, рі-
вень психологічного благополуччя вище, ніж у тих, хто розлучений. 
Ще нижче психологічне благополуччя у тих, хто ніколи не був у шлю-
бі, а найнижчий рівень відзначається у вдівців [3, c. 79]. Відзначається, 
що психологічне благополуччя заміжніх жінок вище, ніж у незаміжніх 
жінок, і це пов'язано переважно з успішним управлінням власним 
життям, здатністю досягати поставлених цілей, з більшим усвідом-
ленням власного життя, відчуттям самоцінності і прагненням до са-
морозвитку [9]. 

Разом з тим, необхідно брати до уваги і дослідження, які доводять, 
що відсутність шлюбу не обов'язково супроводжується зниженням 
психологічного благополуччя. Згідно Є. В. Зінченко і І. А. Рудя, така 
«самотність» може представляти розширені можливості для самовдо-
сконалення. Є також і дані про те, що сучасні жінки, які не перебува-
ють у шлюбі, володіють досить широким діапазоном застосування сво-
їх здібностей і можливостей і сприймають своє життя оптимістично [5, 
c. 68]. 

Проблема  психологічного  благополуччя  досить  активно дослі-
джувалася та досліджується у даний час різними науковцями, серед 
яких Н. Бредбьорн, Е. Дінер, А. Вотермен. Кронік О.О., Ахмеров Р.А., 
Ріфф К., Ryan R.M., Deci E.L., Лінч М., Вороніна А.В., Шевеленкова 
Т.Д., Фесенко  П.П.  визначають  психологічне  благополуччя  особис-
тості  як  складне  переживання  людиною задоволеності власним 
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життям, що відображає одночасно актуальні і  потенційні аспекти 
життя  особистості [15]. 

Вихідні передумови. У сучасній психології поширена точка зо-
ру, згідно з якою в ситуації відсутності сім'ї розвиток особистості не-
можливо розглядати як нормативний. При цьому відзначається, що 
жінки, які не перебувають у шлюбі, характеризуються не лише специ-
фічним соціальним статусом, а й рядом психологічних особливостей, 
однією з яких є неадекватна самооцінка. Для багатьох жінок, які не 
перебувають у шлюбі, значущою стає проблема самотності, яка розг-
лядається як суб'єктивне переживання почуття ізоляції від інших, від-
чуття того, що поруч немає близької людини [8, c.19]. Деякі дослі-
дження показують, що розлучені люди більше задоволені своїм жит-
тям, ніж ті, хто ніколи не був одружений [12, c.62]. З іншого боку, ряд 
досліджень показує, що важлива не сама наявність шлюбу, а його 
якість [14]. Перебування в нещасливому шлюбі, в незадовільних сто-
сунках може збільшувати ризик психологічного неблагополуччя, не-
гативного сприйняття власного життя [11]. 

Також мають значення родинні традиції та шлюбні установки 
людей [8; 9]. Важливо відзначити і те, що на психологічне благопо-
луччя подружжя в тих чи інших формах шлюбу впливає ставлення су-
спільства до цих форм шлюбу. Так, виявлено, що різниця в добробуті 
людей, які перебували у зареєстрованому шлюбі  і тих, що живуть у 
цивільному шлюбі менша в країнах, в яких співжиття більш поширене 
і розглядається як норма [16]. Відзначається трансформація ставлення 
до співжиття в суспільстві, що супроводжується нівелюванням відмін-
ностей в психологічному благополуччі офіційних і громадянських 
шлюбів [15]. Інші вчені, навпаки, підкреслюють роль соціальної ситу-
ації в оцінці людьми свого психологічного благополуччя в тому чи ін-
шому шлюбному статусі, наприклад, офіційний шлюб в більшій мірі, 
ніж співжиття, пов'язаний з психологічним благополуччям у жінок, 
які мають дітей, ніж у чоловіків [13, c. 23]. 

Таким чином, при великій увазі до психологічного благополуччя 
людей, що знаходяться в різних формах шлюбно-сімейних стосунків, 
емпіричні дослідження дають дещо суперечливі дані і показують не-
обхідність більш комплексного порівняльного вивчення психологіч-
ного благополуччя людей з різним шлюбним статусом. Також до цих 
пір залишається маловивченим питання психологічних чинників бла-
гополуччя в контексті різного шлюбного статусу. Одним з найважли-
віших факторів психологічного благополуччя людини в стосунках, її 
здатності будувати надійні взаємини визнається рівень особистісної 
зрілості людини, її особистісної автономії і емоційної незалежності від 
батьківської сім'ї [8; 9; 12, c. 69]. 

Формулювання цілей. Мета нашого дослідження – виявити 
особливості характеру взаємозв'язку психологічного благополуччя 
жінок з різним шлюбним статусом, а також роль задоволеності шлю-
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бом в цих взаємозв'язках у жінок, які перебували в різних за чергою, 
шлюбах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У нашому дослі-
дженні взяли участь 365 жінок у віці від 35 до 56 років, в тому числі: в 
першому шлюбі – 155 осіб, середній вік 39,8 років, стаж шлюбу від 1 до 
36 років (М = 15 років); у другому шлюбі – 85 осіб, середній вік 43 ро-
ки, стаж шлюбу від 1 до 26 років (М = 9 років); в третьому шлюбі – 22 
людини, середній вік 42,6 роки, стаж шлюбу від 1 до 26 років (М = 8,2 
років); розлучені – 73 людини, середній вік 42 роки, термін розлучен-
ня від 1 до 16 років (М = 6,9 років), після розлучення в жодних близь-
ких стосунках не перебувають; ніколи не були одружені – 30 осіб, се-
редній вік – 39 років. 

Всі жінки, які перебувають чи раніше перебували в шлюбі, були в 
зареєстрованих гетеросексуальних шлюбах, мали мінімум одну дити-
ну, проживали в різних містах України. У дослідженні використовува-
лася методика «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф в адап-
тації Т.Д. Шевеленкової, Т.П. Фесенко. У жінок, які перебували у шлю-
бі, оцінювався також загальний рівень задоволеності шлюбом за до-
помогою «Опитувальника задоволеності шлюбом (ОЗШ)» В. В. Столі-
на, Т. Л. Романової і Г.П. Бутенко. 

За результатами діагностики, у всіх досліджуваних жінок рівень 
психологічного благополуччя в межах тестових норм. Однак, в групі 
жінок, які перебували в третьому шлюбі, цей показник знаходиться на 
верхній межі норми, а у жінок, які ніколи не перебували у шлюбі, на 
нижній межі норми. У жінок в першому, другому шлюбі та розлучених 
– приблизно однаковий середній рівень. При цьому, в групі жінок у 
другому шлюбі дещо більший відсоток з високим рівнем добробуту. У 
групі жінок в третьому шлюбі значно менше частка з низьким добро-
бутом; майже вдвічі більше, ніж в групі в першому шлюбі, відсоток з 
високим добробутом. Переважна більшість жінок цієї групи зазнача-
ють у себе середній рівень задоволеності життям. У групі жінок, які ні-
коли не перебували у шлюбі, відзначається найвищий відсоток з низь-
ким рівнем психологічного благополуччя і найнижчий відсоток – з 
високим рівнем добробуту. Тобто, загалом, психологічне благополуч-
чя жінок, які ніколи не були в шлюбі, дещо нижче, ніж тих, хто або пе-
ребуває у шлюбі, або був в шлюбі і на даний момент розлучений.  

Для більш детального аналізу виявлених відмінностей був прове-
дений попарний порівняльний аналіз цих груп із застосуванням U-
критерію Манна-Уітні. Для більш коректного порівняльного статисти-
чного аналізу всі розглянуті групи були вирівняні за основними соціа-
льно-демографічними характеристиками і чисельністю. Оцінка стати-
стичної значущості відмінностей в психологічному благополуччі розг-
лянутих груп показала відсутність значущих відмінностей між жінка-
ми, які перебувають в першому і другому шлюбах. У таблиці 1 пред-
ставлені результати оцінки статистичної значущості відмінностей між 
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показниками жінок, які перебували в третьому шлюбі, в порівнянні з 
першим і другим шлюбами. Показники цієї групи статистично значи-
мо відрізняються від показників тих, хто перебуває в першому і друго-
му шлюбах як за загальним рівнем психологічного благополуччя (р = 
0,003), так і за окремими аспектами, за винятком сфери стосунків. 
Тобто жінки, незалежно від того, в якому за рахунком шлюбі вони пе-
ребувають, загалом задоволені своїми стосунки з оточуючими. За 
шкалою особистісного зростання відзначається тенденція до статис-
тичної значущості. Загалом всі жінки, що брали участь в опитуванні, 
прагнуть до саморозвитку і самореалізації і задоволені тим, як це від-
бувається, але ті, хто перебуває в 3 шлюбі – більшою мірою, ніж інші. 

 
Таблиця 1 

Психологічне благополуччя жінок, які перебувають  
у першому, другому, третьому шлюбах 

 

Показники 
психологіч-
ного благо-

получчя 

Середні значення 

Значи-
мість від-

мінностей 

Значимість 
відмінностей 

шлюби 1 -
3 

шлюби 2-3 

1 
шлю

б 

2 
шлю

б 

3 
шлю

б 
U р U р 

Позитивні 
стосунки 

n=53 n=41 n=21 

481,00 
0,36

8 
399,50 0,650 

55,45 56,07 57,90 

Автономія 54,91 54,93 61,38 366,50 0,023 294,50 0,043 

Управління 
середовищем 

54,62 53,34 62,24 331,00 0,007 234,50 0,004 

Особистісне 
зростання 

64,04 63,12 67,90 418,00 
0,07

8 
305,50 0,064 

Цілі в житті 58,72 57,32 65,62 347,50 0,012 231,00 0,003 

Самоприй-
няття 

53,09 51,98 61,71 312,50 
0,00

3 
229,00 0,003 

Баланс афекту 100,96 103,61 90,24 399,50 0,051 524,00 0,041 

Усвідомле-
ність життя 

94,19 91,85 104,81 340,50 0,010 864,00 0,003 

Людина як ві-
дкрита систе-

ма 
64,57 64,63 69,05 378,00 0,033 797,50 0,043 

Загальне пси-
хологічне бла-

гополуччя 
342,55 338,76 377,81 311,0 0,003 259,00 0,011 
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Як видно з таблиці, жінки, які перебувають у третьому шлюбі, в 
порівнянні з тими, хто перебуває в першому або другому шлюбах, 
більш незалежні від думки оточуючих, більш самостійні в своїх рі-
шеннях, більшою мірою впевнені в своїх здібностях впливати на об-
ставини свого життя, чіткіше формулюють свої життєві цілі, задово-
лені тим, як вони реалізуються, вміють вчитися на своїх помилках, бі-
льшою мірою приймають себе з усіма перевагами і недоліками, при-
хильніше ставляться до себе та інших, більш оптимістичні, але разом з 
тим і більш реалістично сприймають життя, чітко розуміють власні 
можливості і життєві ситуації, гнучко реагують на зміни життєвих 
умов. 

Між жінками в першому і другому шлюбі та розлученими жінка-
ми виявлено тільки одну значущу відмінність в психологічному бла-
гополуччі –  за шкалою «Людина як відкрита система (в порівнянні з 1 
шлюбом р = 0,04, з другим шлюбом р = 0,05). Жінки, які розлучені, 
більш реалістично сприймають життя, більш повно бачать картину то-
го, що відбувається, краще вміють отримувати досвід з попередніх по-
дій, вчитися на власних помилках. Ця різниця виявлена лише в цьому 
інтегральному показнику, але не в основних шкалах, таких, напри-
клад, як «автономія», «управління середовищем», «особистісне зрос-
тання». Тобто відмінності стосуються більшою мірою загального 
сприйняття життя, ніж задоволеності станом справ в певній сфер. 

Між жінками в третьому шлюбі і в розлученні виявлені статисти-
чно значущі відмінності на високому рівні значущості за загальним 
рівнем психологічного благополуччя, а також по більшості сфер жит-
тя. Розлучені жінки порівняно з тими, хто знаходиться в третьому 
шлюбі, менш задоволені своєю здатністю впливати на події свого жит-
тя, менш схильні ставити перед собою чіткі життєві цілі, так як менше 
впевнені в їх досяжності, більш критично ставляться до себе, схильні 
недооцінювати свої можливості і ставити під сумнів деякі свої переко-
нання, менш оптимістично ставляться до життя. Всі ці особливості 
можуть бути пояснені чинником розлучення, однак слід враховувати, 
що жінки, які перебувають у третьому шлюбі, пережили вже два роз-
лучення, а також те, що немає значних відмінностей між розлученими 
жінками і жінками в першому шлюбі (у яких немає досвіду розлу-
чень). Це дозволяє припустити, що жінок в третьому шлюбі відрізняє 
досвід емоційно завершених розлучень і побудови потім нових відно-
син. Статистично значущих відмінностей в психологічному благопо-
луччі розлучених жінок і тих, що ніколи не перебували у шлюбі не ви-
явлено. Є тенденція до значущості відмінностей за показниками 
управління навколишнім середовищем (р = 0,06) і самоприйняття (р 
= 0,07). Жінки, що мали досвід шлюбу, відрізняються дещо більшим 
ступенем само прийняття і впевненості у своїй здатності керувати вла-
сним життям. Ми також припускаємо, що багато в чому, психологічне 
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благополуччя в другому шлюбі залежить від емоційної завершеності 
розлучення, яка в даному дослідженні не враховувалася. 

Таким чином, психологічне благополуччя жінок, які ніколи не 
перебували у шлюбі, в загальному нижче, ніж тих, хто перебуває у 
шлюбі на даний час. Однак, ця закономірність не поширюється на 
другий шлюб, в той час як з третім шлюбом відмінності найсильніші. 
Ці відмінності пов'язані з самоприйняттям жінок і їх упевненістю в со-
бі. Як сказано вище, значимих відмінностей за рівнем психологічного 
благополуччя з розлученими жінками в цій групі не виявлено. Відзна-
чимо, що чинник наявності шлюбу пов'язаний з психологічним бла-
гополуччям жінок. Відсутність шлюбу негативно позначається на пси-
хологічному благополуччі. Однак, те, в якому по черзі шлюбі перебу-
ває жінка, тобто наявність досвіду розлучення і побудови нових взає-
мин, також позначається на якість життя жінок. 

Для оцінки динаміки психологічного благополуччя жінок в дос-
ліджуваних групах ми в кожній групі виділили підгрупи з меншим і 
більшим стажем шлюбу та терміном розлучення. Зокрема, для першо-
го шлюбу порівнювалися групи зі стажем шлюбу до 10 років (М = 8) і 
більше 17 років (М = 20,5), для другого шлюбу – до 8 років (М = 6) і бі-
льше 11 (М = 16), для 3 шлюбу – до 5 років (М = 3,4) і більше 10 (М = 
15,9), для групи розлучених жінок – до 5 років (М = 2) і понад 8 років 
(М = 12) . 

Порівняльний аналіз психологічного благополуччя груп жінок з 
різним стажем шлюбу не виявив значущих відмінностей в групах дру-
гого і третього шлюбу, тобто рівень психологічного благополуччя жі-
нок у другому та третьому шлюбі не змінюється зі стажем шлюбу. Ми 
припускаємо, що відсутність значущих відмінностей на цьому етапі 
дослідження пов'язано з тим, що в цьому дослідженні не враховувала-
ся якість розлучення. Значні відмінності виявлені тільки в першому 
шлюбі. Жінки з великим стажем першого шлюбу (понад 17 років), в 
порівнянні з жінками з меншим стажем першого шлюбу (до 10 років) 
відрізняються більш високим рівнем загального психологічного бла-
гополуччя (р = 0,01), більшою впевненістю у своїй можливості керува-
ти своїм життям (р = 0,009), більшою цілеспрямованістю (р = 0,02), 
більшою усвідомленістю життям (р = 0,006). Можливо, психологічне 
благополуччя жінок в цих шлюбах меншою мірою пов'язане з розвит-
ком взаємин в шлюбі, але визначається і низкою інших факторів, в 
тому числі взаємовідносинами з батьками або емоційної завершеністю 
розлучень. 

Термін розлучення, згідно з отриманими даними, не пов'язаний 
із загальним рівнем психологічного благополуччя жінки. Виявлено 
значущі відмінності тільки по окремим аспектам. Так, жінки, що роз-
лучені більше 8 років, в порівнянні з тими, хто менше 5 років, меншою 
мірою орієнтовані на особистісний ріст і саморозвиток, менш реаліс-
тично сприймають різні життєві ситуації, частіше зазнають труднощів 
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з адаптацією до реальності. Можливо, ці дані відображають емоційну 
незавершеність розлучення, небажання сприймати дійсність, покла-
датися на себе. Певною мірою, це може бути пов'язано і з тим, що жін-
ки, розлучившись більше 8 років тому, не створили нові сім'ї, що побі-
чно також підтверджують описані раніше результати про позитивну 
роль шлюбу в психологічному благополуччі жінок різного віку. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Проведене 
дослідження показало, що: 

1) шлюбний статус жінок різного віку пов'язаний з їхнім психоло-
гічним благополуччям. Жінки, які перебувають у шлюбі, більше 
задоволені своїм життям, ніж ті, які ніколи не перебували у 
шлюбі. Жінки, які розлучені, займають проміжне місце за рів-
нем психологічного благополуччя між одруженими і раніше не 
одруженими . Однак, група жінок, які перебували в повторному 
шлюбі, за рівнем психологічного благополуччя не є однорід-
ною. В цілому, в третьому шлюбі психологічне благополуччя 
жінок істотно вище, ніж в перших двох, а в другому шлюбі – 
найнижче, хоча статистично значуще не відрізняється від пер-
шого шлюбу. Зі збільшенням стажу шлюбу рівень психологіч-
ного благополуччя підвищується тільки в першому шлюбі. Те-
рмін розлучення також не пов'язаний прямо з психологічним 
благополуччям; 

2) психологічне благополуччя жінок різного віку більше пов'язане 
з задоволеністю шлюбом у першому і другому шлюбах, в тре-
тьому шлюбі з задоволеністю шлюбом пов'язана лише особисті-
сна автономія жінки, як один з показників психологічного бла-
гополуччя. 

Таким чином, психологічне благополуччя жінок по-різному по-
в'язане з такими важливими факторами благополуччя, як якість 
шлюбних стосунків. В перших двох шлюбах психологічне благополуч-
чя більше визначається зовнішніми факторами: в першому – шлюб-
ними стосунками, у другому – з батьками, в третьому шлюбі провідну 
роль в психологічному благополуччі відіграє особистісна автономія 
жінки, яка, мабуть, розвивається в тому числі в процесі досвіду неод-
норазового завершення відносин і побудови нових, успішного подо-
лання ненормативних життєвих криз. 

Серед перспектив даного дослідження слід вказати можливість 
дослідження інших характеристик важливих відносин респондентів, в 
першу чергу, емоційної завершеності розлучень, задоволеності соціа-
льними контактами жінок, які не перебувають у шлюбі. Також може 
бути перспективним дослідження ролі уявлень про сім'ю і шлюб лю-
дей з різним шлюбним статусом та їх психологічного благополуччя. 
Оскільки наше дослідження було зосереджено на традиційних (зареє-
строваних, гетеросексуальних, з наявністю дітей) шлюбах, розвиток 
даної теми буде неповним без вивчення аналізованих закономірнос-
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тей в різних, менш традиційних формах шлюбу. І звичайно, важливо 
доповнити дані, отримані на жіночій вибірці, даними про фактори 
психологічного благополуччя чоловіків з різним шлюбним статусом. 
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Afanasenko V.I., Komar T.V. 
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF WOMEN WITH 
DIFFERENT MARITAL STATUS 

The article analyzes and empirically studies the psychological well-being of wom-
en in their first / second / third marriage, divorced women and those who have not 
been previously married. Numerous studies have shown that people who are married 
have higher levels of life satisfaction, psychological well-being, and better health condi-
tions than people who are not. Recent studies also show that men and women of differ-
ent ages who are married have higher levels of psychological well-being than those who 
are divorced. The psychological well-being is even lower among those who have never 
been married, and the lowest level is noted among widowers. It is noted that the psy-
chological well-being of married women is higher than that of unmarried women, and 
this is mainly due to the successful management of their own lives, the ability to 
achieve their goals, with a greater awareness of their own life, a sense of self-worth and 
a desire for self-development. 

The study sample consisted of 365 women aged 35 to 56 years. The following 
methods were used: ―Scale of psychological well-being‖ by K. Riff as adapted by T. D. 
Shevelenkovoi, T.P. Fesenko and Marriage Satisfaction Questionnaire) V.V. Stolin, T.L. 
Romanova and P. Butenko. The study showed that the marital status of women of dif-
ferent ages is associated with their psychological well-being. Women who are married 
are more satisfied with their lives than those who have never been married. Divorced 
women occupy an intermediate place in terms of psychological well-being. In the third 
marriage, the psychological well-being of women is significantly higher than in the first 
two. In general, with the accumulation of different experiences of marriage by a wom-
an, various aspects of her relationships with others are rebuilt. The psychological well-
being of women is to a greater extent associated with satisfaction with marriage in the 
first and second marriages; in the third marriage, only the personal autonomy of a 
woman is associated with satisfaction with marriage. 

Keywords: marital status, remarriage, psychological well-being, divorce, sat-
isfaction with marriage, satisfaction with life, marriage relationship. 

 
Афанасенко В. И., Комар Т. В. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ БРАЧНЫМ СТАТУСОМ 

В статье проанализировано и эмпирически исследовано психологическое 
благополучие женщин, находящихся в первом / втором / третьем браке, разве-
денных и таких, которые ранее не были в браке. Многочисленные исследования 
показали, что люди, состоящие в браке, отличаются более высоким уровнем удо-
влетворенности жизнью, психологического благополучия и лучшим состоянием 
здоровья, чем люди, которые не находятся в браке. Последние исследования 
также показывают, что у мужчин и женщин разного возраста, состоящих в браке, 
уровень психологического благополучия выше, чем у тех, кто разведен. Еще ни-
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же психологическое благополучие у тех, кто никогда не был в браке, а самый 
низкий уровень отмечается у вдовцов. Отмечается, что психологическое благо-
получие замужних женщин выше, чем у незамужних женщин, и это связано в 
основном с успешным управлением собственной жизнью, способностью дости-
гать поставленных целей, с большим осознанием собственной жизни, ощущени-
ем самоценности и стремлением к саморазвитию. 

Выборку исследования составили 365 женщин в возрасте от 35 до 56 лет. 
Использовались методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф в 
адаптации Т.Д. Шевеленковои, Т.П. Фесенко и «Опросник удовлетворенности 
браком)» В. В. Столин, Т.Л. Романовой и П. Бутенко. В результате исследования 
показано, что брачный статус женщин разного возраста, связанный с их психо-
логическим благополучием. Женщины, состоящие в браке, более довольны своей 
жизнью, чем те, которые никогда не были женаты. Разведенные женщины зани-
мают промежуточное место по уровню психологического благополучия. В треть-
ем браке психологическое благополучие женщин существенно выше, чем в пер-
вых двух. В общем, с накоплением женщиной разного опыта брачных отноше-
ний, перестраиваются различные аспекты ее взаимоотношений с окружающими. 
Психологическое благополучие женщин в большей степени связано с удовлетво-
ренностью браком в первом и втором браках, в третьем браке с удовлетворенно-
стью браком связана только личностная автономия женщины. 

Ключевые слова: брачный статус, повторный брак, психологическое 
благополучие, развод, удовлетворенность браком, удовлетворенность жиз-
нью, брачные отношения. 

 


