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Проблема вивчення психологічного благополуччя особистості є 

фундаментальною для багатьох наук: філософії, медицини, психології. У 

психології вивчаються різні рівні психологічного благополуччя, наприклад, 

індивідуально-психологічний рівень, особистісно-смисловий рівень. У загальному 

вигляді, психологічне благополуччя трактується як інтегральний показник 

ступеня спрямованості основних компонентів позитивного функціонування 

людини, а також ступінь реалізованості цієї спрямованості, яка виражається в 

переживанні щастя і задоволеності [1]. Величезний інтерес з боку психології до 

дослідження психологічного благополуччя викликаний необхідністю зрозуміти, 

які механізми лежать в основі психологічного благополуччя, яким чином вони 

беруть участь в регуляції поведінки, як це відбивається на відносинах з 

оточуючими і у виборі адекватних життєвих стратегій. 

Сучасні дослідники вивчають різні аспекти психологічного благополуччя. 

Наприклад, Павлоцькою Я.І. в ході дослідження було визначено, що конкретна 

система відносин особистості до себе, до світу і до оточуючих людей стає одним з 

найважливіших факторів психологічного благополуччя. Ступінь реалізованості 

компонентів психологічного благополуччя знаходиться в тісному взаємозв'язку з 

установками і міжособистісними відносинами, які одночасно як сприяють 

розвитку людини, так і гальмують його [12, с.30]. 

Коваленко А. Б., Вишнягова Ю. А., активно досліджують проблему 

психологічного благополуччя у військовослужбовців, які перебували у зоні 

антитерористичної операції та: 1) які не мають проблем зі здоров’ям, 2) які мають 

соматичні захворювання, 3) які мають поранення, 4) з посттравматичним 

стресовим розладом [7]. Гуляєва О.В. вивчає чинники та особливості емоційного 

компоненту психологічного благополуччя у студентів з обмеженими 

можливостями здоров’я [5]. Дослідження Павленко В.М. дозволило виявити 

наявність взаємозв'язоку психологічного благополуччя та соціальної ідентичності 



у студентів [10]. Авер’янова А.В. Багмут А.Л., Нещерет О.І. займаються 

дослідженням психологічного благополуччя особистості та вивчають структуру 

психологічного благополуччя в сучасному освітньому просторі [2; 3]. 

Каргіна Н.В. досліджує психологічне благополуччя у часовому вимірі та 

доходить до висновку, що є наявність значущих зв’язків між показниками 

психологічного благополуччя та гедоністичним теперішнім, орієнтацією на 

майбутнє та фаталістичним теперішнім, а також від’ємних зв’язків із негативним 

минулим [6]. Кашлюк Ю.І. було доведено, що соціально-економічні та 

соціокультурні чинники мають опосередкований вплив на психологічне 

благополуччя , Павленко Г.В. вивчає ресурси психологічного благополуччя, серед 

яких життєстійкість, почуття когерентності, довіра та інші особистісні диспозиції 

[11]. Михайлова О.І. підкреслює, що створення сім’ї також є ресурсом 

психологічного благополуччя особистості [9]. 

У традиції екопсихології психологічне благополуччя активно вивчається 

Кряж І.В., яка зазначає про позитивну роль близькості із природою для 

психологічного та підкреслює, що ще одним фактором психологічного 

благополуччя виступає переживання своєї єдності (близькості) із природним 

оточенням [8].  Слідом за Кряж І.В. дослідження психологічного благополуччя та 

його зв'язок з близькістю до природи продовжила Гранкіна-Сазонова Н.В., яка в 

рамках дослідження демонструє наявність залежності між близькістю до природи 

та психологічним благополуччям, а також між екологічними цінностями і 

близькістю до природи [4].   

Таким чином, активно вивчається зв'язок психологічного благополуччя з 

особистісними диспозиціями, відбувається уточнення та операціоналізація самого 

поняття, а також досліджується взаємозв'язок об'єктивних і суб'єктивних факторів 

та психологічного благополуччя особистості. 
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