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ставлення дО себе та світу  
як фактОри задОвОленОсті Життям мОлОді

грисенко н.в.
дніпровський національний університет імені олеся гончара

у статті викладено основні результати теоретичного аналізу й емпіричного дослідження ставлення до себе 
та світу як факторів задоволеності життям молоді. на основі кількісного та якісного аналізу емпіричних 
даних виявлено, що більшість молодих людей мають достатньо високі показники задоволеності життям. 
на основі множинних кореляційних зв’язків було виявлено, що найбільш значущими у зумовленні більш 
високих показників задоволеності життям молоді є високі рівні самокерування та самоприв’язаності, та 
низькі рівні замкнутості та контрольованості світу. 
ключові слова: задоволеність життям, якість життя, ставлення до себе, ставлення до світу, базові переконання.

Постановка проблеми. стрімкі та неодноз-
начні соціально-економічні, політичні 

та культурні перетворення, котрі відбуваються 
останнім часом в україні, зумовлюють виникнен-
ня широкого діапазону психологічних проблем, 
що відобразились на психічному стані, настрої 
та суб’єктивному благополуччі населення. че-
рез це успішність людини, її позитивне функці-
онування все більше залежить від суб’єктивної 
позиції, від ставлення до себе та ставлення до 
оточуючого світу. Поряд із комплексом куль-
турних, соціальних, фізичних, економічних, 
духовних, психологічних та інших чинників 
важливим індикатором позитивного функціону-
вання людини є її задоволеність життям – ког-
нітивно-емоційна оцінка людини якості власного 
життя загалом та окремих його сфер, що за-
лежить від об'єктивних умов існування людини 
та суб'єктивного сприйняття рівня значимості 
й задоволеності її потреб. 

Переживання задоволеності життям залежить 
від специфіки вікового періоду. так, в молодості 
реалії життя людини та психологічні особливості 
особистості зазнають суттєвих змін, що може по-
значитися на судженні про якість життя. Моло-
да людина зосереджується на пошуках власного 
життєвого шляху, аналізі власних переживань 
та самостановленні. однак неоднозначною є міра 
значущості окремих аспектів життя в молодос-
ті в детермінації задоволеності життям. окрім 
цього, описані життєві зміни можуть по-різному 
сприйматися залежно від індивідуальних осо-
бливостей особистості. значущість і недостатня 
розробленість теоретичниx та прикладниx ас-
пектів проблеми задоволеності життям молоді, 
зокрема виокремлених чинників ставлення до 
себе та світу, й зумовлює актуальність постав-
леної тематики. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
теоретичну основу роботи складають фунда-
ментальні положення стосовно різноманітних 
аспектів задоволеності життям М. аргайла, 
с. гарднера, М. дрімана, М. селігмана; факторів 
задоволеності життям н.в. андреєнкової; концеп-
ції суб'єктивного та психологічного благополуччя 
і.Ф. аршави, і. Бонивел, н. Бредберна, е. діне-
ра, о.М. знанецької, о.в. лисенко, е.л. носенко; 
концепції якості життя М. аргайла, а. Кембела, 
Ф. Конверса; концепції самоставлення Б. ана-
ньєва, р. Бернса, с.Ю. Больман, н.а. Камін-

ської, с. Куперсміта, в.М. М'ясищева, л. Попова, 
М. розенберга, н. сарджвеладзе, К.і. Фоменко, 
і.і. чеснокової; концепція самотавлення в рамках 
я-концепції і.Ф. аршави, а.а. Бунас; концепція 
глобального самоставлення в. століна та став-
лення до себе за принципом динамічної ієрар-
хії с. Пантилеєва; концепція ставлення до світу 
р. Бернса, і.с. Кона, в.Є. льовкіна, М.л. раусте 
фон Фріхта, с.л. рубінштейна, і.і. чеснокової; 
концепція ціннісного ставлення н.М. нікітіної; 
концепція базових переконань р. янов-Бульмана. 

мета статті – теоретично обґрунтувати та ем-
пірично дослідити особливості ставлення молодої 
людини до себе та світу як факторів задоволе-
ності життям. 

виклад основного матеріалу. задоволеніть 
життям – це інтегральний показник, що об'єднує 
в собі багато компонентів. задоволеність життям 
визначається досягнутими цілями, подоланими 
труднощами, своєчасністю змін, які відбуваються 
в особистому і професійному житті. і в залежності 
від того, як задоволеність життям пов'язана із до-
сягненнями і бажаними змінами, вона залежить 
від таких характеристик, як віра у власні сили, 
планування, вміння оцінити наслідки своїх дій [5].

у вітчизняній психології останнє десятиріч-
чя також зростає інтерес до вивчення численних 
аспектів задоволеності життям, психологічного 
благополуччя та в цілому позитивного функціо-
нування особистості (і.Ф. аршава, е.л. носенко, 
о.М. знанецька, л.з. сердюк, т.в. данильченко, 
е.і. Кологривова, П.П. Фесенко, т.д. Шевеленко-
ва). велика частина досліджень у цій сфері зо-
середжена на суб’єктивній оцінці життя людини, 
індивідуальному змісті переживання щастя, що 
обумовлене не стільки об’єктивними показниками, 
скільки ставленням особистості до себе, навко-
лишнього світу загалом та окремих його сторін.

задоволеність життям представляє собою 
складний психологічний феномен, що широкий 
спектр його тлумачення і характеризується до-
мінуванням позитивних емоцій, наявністю тісних 
взаємовідносин та суб'єктної включеності в жит-
тєдіяльність, осмисленістю життя і позитивною 
самомотивацією. вона тісно пов’язана з понят-
тями суб'єктивного благополуччя, психологіч-
ного благополуччя, щастя, рівня і якості життя. 
задоволеність життям можна досліджувати че-
рез певні критерії та компоненти, однак їх кіль-
кість не визначена і їх дослідження залишаєть-
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ся актуальним і складним завданням психології. 
в нашому дослідженні в якості факторів, що зу-
мовлюють переживання задоволеності життям 
виокремили ставлення до себе та світу особи.

вперше проблема ставлення до себе як само-
стійна категорія у вітчизняній психології роз-
глядається в рамках концепції самосвідомості 
особистості (л. виготський, і. Кон, о. соколо-
ва, в. столін, і. чеснокова та ін.). Перші спроби 
трактування феномену ставлення до себе у за-
рубіжній психології були пов’язані з категорією 
«глобальна самооцінка» (у. джеймс) як деякого 
загального переживання, що інтегрує окремі са-
мооцінки в єдину динамічну сукупність. на дум-
ку західних вчених, завдяки самопізнанню мож-
на виявити причину та смисл поведінки людини, 
тоді як самооцінка виражає модус сприймання 
індивідом себе, власних можливостей, своєї по-
зиції серед інших людей. р. Бернс вважає, що 
саме самооцінка і відображає ставлення людини 
до себе. самоставлення існує тому, що знання про 
себе не можуть сприйматися людиною байдуже 
і пробуджують у неї оцінки та емоції. таким чи-
ном, на думку вченого, ставлення до себе – це 
емоційний компонент установки на себе, афек-
тивна складова частина я-концепції, інтегральна 
стійка самооцінка, яка характеризується різною 
інтенсивністю залежно від контексту змісту об-
разу «я» [2; 9].

с. Пантилеєв, К. роджерс, н. сарджвеладзе, 
в. столін, р. уайлі та ін. самоставлення розгля-
дають як складноструктуроване психологічне 
утворення. однією з найбільш поширених є дум-
ка, що структура самоставлення включає все ж 
таки два компоненти: емоційний (самоприйнят-
тя) і самооцінний. як зазначає н. сарджвеладзе, 
самоприйняття – це цілісне, безумовне прийнят-
тя себе, незалежно від тих рис, якими наділе-
на особистість. При цьому, самооцінка являє со-
бою ставлення до себе як носія певних чеснот 
та властивостей [2].

на думку в. століна, основою самоставлення 
виступає процес самореалізації особистості. від-
повідно до цього, основним компонентом струк-
тури самоставлення є сума емоційних проявів 
особтстості: самоінтерес, самоповага, аутосимпа-
тія, які інтегруються в загальне почуття пози-
тивного чи негативного ставлення до себе. тому, 
як зазначає вчений, глобальне самоставлення – 
це сукупність вище згаданих компонентів [3].

незважаючи на те, що найбільш часто в пси-
хологічній літературі розглядалися питання роз-
витку самоставлення особистості та її ставлення 
до світу як не пов'язані один з одним феномени, 
ставлення до самого себе і ставлення до світу 
мають подібну структуру і загальні психологіч-
ні механізми. використовується ряд термінів, 
що характеризують ставлення особистості до 
світу, в залежності від ракурсу досліджуваної 
проблеми: «світогляд», «світосприйняття» «цін-
нісне ставлення до світу», «базові переконання». 
у деяких концепціях (і.с. Кон, і.і. чеснокова) 
ставлення до себе і світу розуміється як емо-
ційно забарвлена підструктура самосвідомос-
ті особистості. н.і. сарджвеладзе, М.л. раусте 
фон Фріхт, с.р. Пантилеєв розуміють ставлення 
в ширшому сенсі, як систему, що включає де-
кілька компонентів.

Формування ставлення до себе і світу почина-
ється в дитинстві, коли з'являється недиферен-
ційоване ставлення до зовнішнього середовища. 
на основі ставлення до світу дитина класифі-
кує і маніпулює з об'єктами. за М.л. раусте фон 
Фріхт, ставлення до світу формується на основі 
взаємодії з навколишнім середовищем, і істотну 
роль тут відіграє зворотний зв'язок, який отри-
мує людина від світу. По мірі розвитку мислен-
ня й мови ставлення до світу диференціюється, 
і стає більш об'єктивним. Формуються поняття 
і очікування щодо нього, а пізніше відбувається 
поділ «я» і зовнішнього світу. ставлення до себе 
стає частиною ставлення до світу [8].

з метою відповісти на питання про те, яким 
чином індивід конструює свої уявлення про на-
вколишній світ у власному «я» було введено 
поняття «базові переконання». в цілому базо-
ві переконання можна визначити як імпліцитні, 
глобальні, стійкі уявлення індивіда про світ і про 
себе, що мають вплив на мислення, емоційні ста-
ни і поведінку особистості. відповідно до цього 
одним з базових відчуттів людини формується 
узагальнене почуття безпеки та довіри до світу. 
тому ставлення до себе і світу є достатньо дина-
мічними – під впливом багатьох чинників вони 
розвиваються протягом життя.

таким чином, теоретичний аналіз дає можли-
вість зробити припущення, що позитивне став-
лення особистості до себе породжує позитивне 
ставлення і до світу також, що в свою чергу спри-
яє високому рівню задоволеності життям. адже 
відношення індивіда до інших людей, його сві-
тосприйняття, система цінностей, відношення до 
життя являються відображенням самоставлення. 
людина, яка цінить себе, приймає такою, якою 
вона є, впевнена у собі в цілому більш добро-
зичлива, відкрита до світу, встановлює дружні 
зв’язки з оточуючими – і в такий спосіб є більш 
задоволеною своїм життям.

згідно із зазначеними припущеннями, нами 
було сплановано дослідження, яке проведе-
но на вибірці 64 особи, серед яких 29 чоловіків 
і 35 жінок віком від 18 до 25 років, що відповідає 
періоду молодості, на якому ставлення до себе 
та світу набуває свого повноцінного становлення. 
в якості методичного інструментарію для про-
ведення емпіричного дослідження було обрано 
наступні методики: Шкала базових переконань 
р. янова-Бульмана в адаптації о. Кравцової; 
тест «хто я?» М. Куна, т. Макпартленда в адап-
тації т.в. рум’янцевої; Методика дослідження 
самовідношення с.р. Пантилеєва; тест «індекс 
задоволеності життям» Б. ньюгартена в адапта-
ції н.в. Паніної.

з метою виявлення рівня задоволеності жит-
тям у молодих людей з різними особливостями 
ставлення до себе та світу, спочатку ми проана-
лізували показники за методикою «індекс жит-
тєвої задоволеності» Б. ньюгартена в адаптаціїї 
н.в. Паніної, які представлені у рис. 1.

з рис. 1 можна побачити, що за загальним по-
казником задоволеності життям високий рівень 
мають лише 14,1% молоді, середній рівень ви-
явився у 42,2% молодих людей, а 43,7% опитува-
них не задоволені власним життям.

також виявлено, що найменша кількість, 
лише 10,9% молодих людей, на високому рівні 
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вдоволені узгодженістю між поставленими та до-
сягнутими цілями, а 31,3% молоді мають низький 
рівень задоволеності за цим показником. такі ре-
зультати вказують на зневіру у власні сили, пе-
реконаність більшості молодих людей у нездат-
ності досягнути бажаних цілей або розчарування 
в реалізованих спробах. 

також можна побачити, що 37,5% молодих 
людей мають високий рівень за шкалою настрою. 
вони оптимістично відносяться до життя, отри-
мають задоволення від своєї діяльності та спіл-
кування з іншими людьми, вміють насолоджува-
тись моментом. в той же час лише 12,5% мають 
високий рівень по шкалі «інтерес до життя», а 
більша частина молоді проявляє пасивність по 
відношенню до повсякденного життя. у 26,5% 
молодих людей спостерігається низький рівень 
в оцінці себе, а для 18% досліджуваних харак-
терно низький рівень послідовності цілей, що 
вказує на недооцінку себе індивідами, прийняття 
життєвих невдач і відсутність цілеспрямованос-
ті, прагнення боротися.

тож за результатами цієї методики можна 
констатувати, більшість молодих людей мають 
середній рівень задоволеності життям за всіма її 
показниками.

наступним етапом обробки результатів емпі-
ричного дослідження було проведення кореля-
ційного аналізу між рівнем задоволеності жит-
тям молодої людини та її ставленням до себе 
та світу. так, в табл. 1 представлені результати 

кореляційного аналізу між 
рівнем задоволеності жит-
тям та базовими переконан-
нями молодих людей. 

з табл. 1 можна побачи-
ти, що більшість статистич-
но значущих кореляційних 
зв’язків виявлено між показ-
никами задоволеності жит-
тям та шкалою «Переконан-
ня щодо власної цінності», а 
саме із рівнем загальної за-
доволеності життям, показ-
никами позитивної оцінки 
себе та послідовністю в до-
сягненні цілей. також можна 
засвідчити наявність пози-
тивного статистично значу-
щого кореляційного зв’язку 
між загальним ставленням 

людини до прихильності світу та настроєм.
загалом, відповідно до отриманих результатів, 

прослідковується відсутність значущих зв’язків 
між показниками задоволеності життям та його 
осмисленістю у молодих людей. оскільки задово-
леність життям тісно пов’язана з оцінкою власної 
цінності та мотиваційно-ціннісною сферою, можна 
припустити, що незадоволеність собою, внутріш-
ньоособистісні конфлікти, високий рівень конфор-
мізму, безвідповідальність за прийняті рішення, 
низький рівень самоконтролю і неможливість ре-
алізувати значимі цілі викликають розчарування, 
втрату віри у власні сили, почуття внутрішньої 
порожнечі у молодих людей, що призводить до 
втрати осмисленості життя.

з табл. 2 можна побачити наявність достат-
ньо великою кількості статистично значущих 
кореляційних зв’язків між рівнем задоволеності 
життям та показниками ставлення молодої лю-
дини до себе. виявлено позитивний кореляцій-
ний зв’язок між рівнем задоволеності життям 
та високим рівнем самовпевненості, самокеру-
вання, відображеного самоставлення, самоцін-
ності та самоприв’язаності. При цьому негатив-
ний статистично значущих кореляційний зв’язок 
був виявлений між показниками задоволеності 
життям та шкалами внутрішньої конфліктності 
і самозвинувачення.

При цьому, чим вищі у індивіда показники 
замкнутості та самоприв’язаності, тим більший 
у нього інтерес до життя (шкала 1); чим вищий 
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рис. 1. відсоткова частка осіб з різними показниками рівня задоволеності 
життям за методикою «індекс життєвої задоволеності» б. ньюгартена

таблиця 1
показники коефіцієнту кореляції r-пірсона між рівнем задоволеності життям  

та базовими переконаннями особистості

показники задоволеності 
життям за методиками 

б. ньюгартена та е. дінера

базові переконання
загальне відношення  
до прихильності світу

загальне відношення  
до осмисленості світу

переконання щодо 
власної цінності

загальна задоволеність 0,135 0,028 0,505**
інтерес до життя -0,141 -0,015 0,103
Позитивна оцінка себе 0,212 0,097 0,479**
настрій 0,270* 0,066 0,494**
Послідовність в досягненні цілей -0,017 -0,036 0,381**
узгожденість поставлених  
і досягнутих цілей 0,049 -0,002 0,245

** – кореляційний зв’язок на рівні р<0,01
* – кореляційний зв’язок на рівні р<0,05
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рівень самовпевненості, відображеного самостав-
лення, сомоцінності, при цьому низькі показники 
внутрішньої конфліктності та самозвинувачення 
має особистість, тим вище вона оцінює себе (шка-
ла 2). настрій (шкала 3) та послідовність у до-
сягненні цілей (шкала 4) мають тим більші по-
казники, чим нижчі значення самозвинувачення 
і внутрішньої конфліктності та чим вищий рівень 
самовпевненості, самокерування та відображено-
го самовідношення. на рівень узгодженості по-
ставлених і досягнутих цілей (шкала 5) позитив-
но впливають самокерування та самовідношення.

також цікавим нам здається відсутність ста-
тистично значущого кореляційного зв’язку між 
рівнем задоволеності життям та самоприйняттям 
людини. це можна пояснити тим, що самоприй-
няття являється переважно сталим ставленням 
особистості до себе, яке визначається внутріш-
німи чинниками і не залежить від зовнішніх об-
ставин, а імовірно тому не може впливати на не-
стабільну задоволеність життям, яка реагує на 
різні життєві протиріччя. 

для проведення кореляційного аналізу між 
рівнем задоволеності життям та показниками 
самовідношення за опитувальником «хто я» 
М. Куна, т. Макпартленда було використано то-
чечно-бісеріальний коефіцієнт кореляціїї Пірсо-
на, результати якого представлені у табл. 3.

з табл. 3 можна побачити, що існує статис-
тично значущий кореляційний зв’язок між рів-
нем задоволеності життям та такими аспектами 
самоставлення як емоційно-оцінний тон ідентич-
ності, диференційність ідентичності та рівень 
рефлексії. отримані результати свідчать про те, 
що молоді люди, яким характерні позитивно за-
вищений або нейтральний емоційно-ціннісній тон 
ідентичності та низький рівень рефлексії, мен-
шою мірою задоволені життям. При цьому, чим 
більше диференційних характеристик (соціальне 
я, рефлексивне я, комунікативне я, матеріальне 
я, фізичне я, діяльне я, перспективне я) при-
таманні особистості, тим більше вона задоволена 
своїм життям. таким чином, позитивне ставлен-
ня до себе, високий рівень самопізнання та здат-
ність до помірної саморефлексії сприяють задо-
воленості життям. 

оскільки виявлено достатньо кількість коре-
ляційних зв’язків, наступним етапом обробки ре-
зультатів емпіричного дослідження було прове-
дення множинного регресійного аналізу з метою 
виявлення найбільш значущих факторів ставлен-
ня до себе та світу у задоволеності життям мо-
лоді.залежною змінною виступила задоволеність 
життям, а незалежними змінними – показники 
ставлення до себе (замкнутість, самовпевненість, 
самокерування, відображене самовідношення, 

таблиця 2
показники кореляційного аналізу між рівнем задоволеності життям  

і аспектами ставлення до себе

Шкали за методикою 
дослідження 

самовідношення 
с.р. пантилеєва

Шкали за методикою «індекс життєвої задоволеності»
загальний 

рівень 
задоволеності

Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала4 Шкала 5

замкнутість 0,138 -0,003 0,324** -0,011 0,080 0,042

самовпевненість 0,511** 0,346** 0,361** 0,430** 0,356** 0,192

самокерування 0,399** 0,209 0,236 0,257* 0,432** 0,287*
відображене самовідношення 0,404** 0,248* 0,150 0,392** 0,237 0,371**
самоприв’язаність 0,251* 0,163 0,355** 0,080 0,151 0,122

самоцінність 0,283* 0,344** 0,073 0,222 0,106 0,055

самоприйняття 0,156 0,177 -0,077 0,168 0,094 0,081

внутрішня конфліктність -0,407** -0,412** -0,189 -0,271* -0,282* -0,145

самозвинувачення -0,491** -0,414** -0,251* -0,393** -0,364** -0,165
** – кореляційний зв’язок на рівні р<0,01 
* – кореляційний зв’язок на рівні р<0,05

таблиця 3
результати кореляційного аналізу між рівнем задоволеності життям  

та показниками самовідношення

показникики за методикою «хто я?» загальний показник за методикою  
«індекс задоволеності життям»

самооцінка ідентичності
врівноважений – ємоційно-полярний тип -0,178
емоційно-полярний – невизначений тип -0,069
врівноважений – невизначений тип 0,172

рівень рефлексіїї
низький – середній -0,454*
середній – високий 0,196

валентність (емоційно-оцінний тон) 
ідентичності

Позитивна – нейтральна 0,089
нейтральна – завищена -0,282*
Позитивна – завищена -0,266*

диференційність ідентичності
низький – середній рівень 0,195
середній – високий рівень 0,287*

* – кореляційний зв’язок на рівні р<0,05
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самоцінність, самоприйняття, самоприв’язаність, 
внутрішня конфліктність, рефлексія, самозви-
нувачення, самооцінка, емоційно-оцінний тон) 
та ставлення до світу (прихильність світу, добро-
та людей, справедливість світу, контрольованість 
світу, випадковість подій, цінність я, рівень са-
моконтролю, рівень удачі). результати регресій-
ної статистики наведено в таблиці 4.

таблиця 4
регресійна статистика для виявлення 

значущості особливостей ставлення до себе та 
світу у задоволеності життям

показник розрахункове значення

Множинний r 0,745

r-квадрат 0,555

скорегований r-квадрат 0,471

стандартна похибка 0,727

з табл. 4 можна побачити, що величина коефі-
цієнта множинної регресії для чотирьохфактор-
ної моделі задоволеності життям дорівнює 0,745. 
це обумовлено проявом факторів самоставлен-
ня особисті – самоприв’язаністі, самокерування 
і замкнутості та ставлення до світу – контрольо-
ваності світу, тобто вони прогнозують вірогід-
ність високого або низького рівня задоволеності 
життям. 

значення r-квадрата (коефіцієнта детер-
мінації) дорівнює 0,555. це означає, що частка 
дисперсії залежної змінної пояснена регресією, 
становить 56%. розрахована регресійна модель 
значуща за критерієм f – Фішера (f= 6,611, за 
р<0,05).

загальну характеристику побудованої коре-
ляційно-регресійної моделі подано в таблиці 5.

таблиця 5
характеристика кореляційно-регресійних 
зв’язків між факторами ставлення до себе 
та світу та результативним показником 

задоволеності життям

показник коефіцієнт 
регресії

t-критерій 
стьюдента р-значення

Контрольованість 
світу -0,377 -3,354 0,001

самокерування 0,259 2,191 0,033

самоприв'язаність 0,219 2,197 0,032

замкнутість -0,217 -2,098 0,041

результати регресійного аналізу уможливи-
ли виокремлення чотирьох факторів, що про-
демонстрували статистично надійну вірогідність 
впливу форм прояву незалежних змінних на за-
лежну – задоволеність життям, за якими було 
побудовано чотирьохфакторну кореляційно-ре-
гресійну модель виду:

Y = 44,14-0,38 х1 + 0,26х2 + 0,22х3 – 0,22х4

де Y – середній показник задоволеності життям; 
х1 – фактор контрольованості світу; х2 –самоке-
рування; х3 – самоприв’язаність; х4 – замкнутість.

отримані дані вказують на наявність чоти-
рьох значущих факторів для переживання за-
доволеності життям. серед них два фактори: 
самоприв’язаність та самокерування позитивно 
корелюють з задоволеністю, а контрольованість 
світу та замкнутість мають негативні кореля-
ційні зв’язки. таким чином, відчуття своєї само-
достатності, бажання зберегти уявлення про себе 
та всі свої характеристики в незмінному вигляді, 
відсутність пошуків відповідностей між я реаль-
ним та я ідеальним, відчуття своєї винятковості, 
коли людина почувається творцем власної долі, 
вважає себе джерелом розвитку своєї особистості, 
своїх досягнень та успіхів, має силу протидіяти 
зовнішнім чинникам та вміло нею користується – 
все це дозволяє особистості насолоджуватись со-
бою, встановлювати позитивні контакти з іншими 
людьми і почувати задоволеність своїм життям. 
у випадку, коли, навпаки, особистість характери-
зується вираженою захисною поведінкою, прагне 
відповідати загальноприйнятим нормам, не розу-
міє та не намагається зрозуміти себе і розкрити 
свої сильні сторони, вона відчуває розчарування 
та невдоволеність власним життям. така людина 
переймається різноманітними подіями зовнішньо-
го світу, намагається знайти їх причини та зако-
номірності і в результаті звинувачує себе у всьо-
му, що відбувається навколо. 

висновки. Підводячи підсумки емпіричних до-
сліджень, можна говорити, що чим вищий у моло-
дої людини рівень самовпевненості, самокерування, 
самоконтролю, самоприв’язаності, віра в прихиль-
ність удачі, чим більше вона відкрита новому до-
свіду і внутрішньо гармонійна та чим менше на-
магається контролювати події зовнішнього світу, 
тим більше задоволеною життям вона почувається. 
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо 
у розширенні діапазону особливостей ставлення до 
себе та світу молодих людей, які можуть зумовлю-
вати рівень задоволеності життям молоді. 
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ОтнОШение к себе и к миру как фактОрЫ  
удОвлетвОреннОсти ЖизньЮ мОлОдеЖи

аннотация
в статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования отношения 
к себе и к миру как факторов удовлетворенности жизнью у молодежи. на основе количественного 
и качественного анализа эмпирических данных выявлено, що большинство молодых людей имеют 
достаточно высокие показатели удовлетворенности жизнью. на основе полученных кореляционных 
связей было выявлено, что наиболее значимыми в переживании удовлетворенности жизнью являются 
высокие показатели саморуководства и самопривязанности, и низки показатели замкнутости и кон-
тролированности мира.
ключевые слова: удовлетворенность жизнью, качество жизни, отношение к себе, отношение к миру, 
базове убеждения. 
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seLf-Attitude And Attitude Of the wOrLd  
As fActOr Of YOuth Life sAtisfActiOn

summary
the article presents the results of a theoretical analysis and an empirical research of attitudes towards 
themselves and the world as factors of youth life satisfaction. it was found that most young people have 
high levels of life satisfaction. on the basis of the correlation connections, it was revealed that the most 
significant in the experience of life satisfaction are high indicators of self-guidance and self-attachment, 
and low levels of isolation and controllability of the world.
keywords: life satisfaction, the quality of life, self-attitude, attitude of the world, basic beliefs.


