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Постановка проблеми. У сучасному світі 
багато уваги приділяється успіху. Кожна люди-
на прагне розкрити свій потенціал та самореа-
лізуватись у житті. Можна сказати, що поняття 
«успіх» та «успішність» стали міждисциплінар-
ними і вивчаються багатьма науками, які пев-
ним чином пов’язані з людиною: філософією, 
психологією, соціологією, педагогікою тощо.

Варто зазначити, що питання успіху роз-
робляється у вітчизняній психології лише де-
кілька останніх десятиліть. На нашу думку, це 
пов’язано з культурологічними особливостя-
ми, які тривалий час превалювали у нашому 
суспільстві. Так, Ю.М. Ільїна зазначає, що «в 
країнах СНД є психологічна комплексологія, 
архетипічне неприйняття успішності, немає 
культури успіху» [1, с. 116]

Соціальні, політичні та економічні зміни, що 
нині відбуваються в Україні, призвели до усві-
домлення цінності успіху як для конкретної 
особи, так і для суспільства загалом і стимулю-
вали розробку проблеми успіху та успішності, 
а також уявлень про механізми й умови досяг-
нення успіху, але матеріалів, які б диференцію-
вали ці поняття, поки що немає.

Постановка завдання. Поняття «успіх», 
«успішність», «життєвий успіх», «життєва успіш-
ність» не завжди розрізняються у наукових 
працях, а інколи й ототожнюються. Саме тому 
метою цієї статті є спроба диференціації вище-
згаданих понять на основі аналізу наукової літе-

ратури, вивчення основних підходів до їхнього 
розуміння та опису концептуального простору.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Говорячи про успіх як психологічну кате-
горію, учені часто вирізняють суб’єктивний та 
об’єктивний складники цього явища. Об’єк-
тивність успіху полягає в оцінці результатів 
діяльності особи іншими та визнанні цих ре-
зультатів вагомими і такими, що значно пере-
вершують середній рівень. Щодо суб’єктивно-
го складника, то тут ідеться про оцінку особою 
власних дій та надання результатам цих дій 
суб’єктивної значущості. 

В.Г. Тульчинський говорить про те, що успіх 
як соціальне визнання посідає вагоме місце 
у системі мотивації та осмислення людиною 
самої себе, своїх учинків і життєдіяльності за-
галом, формуванні особистості.

Автор виокремлює декілька форм успіху, 
які невід’ємно пов’язані з оцінкою результа-
тів діяльності особи іншими людьми, а також 
розвитком особистості та прагненням вийти 
за власні межі:

– успіх-популярність як широке соціальне 
визнання результатів діяльності особи, її справ 
та вчинків;

– успіх-визнання із боку значущих інших. Тут 
уже йдеться про вузьке коло осіб, думка яких 
важлива для суб’єкта діяльності;

– успіх-подолання, який проявляється у вирі-
шенні особою проблем та протиріч у власному 
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житті. Саме вирішені проблеми, на думку автора, 
зумовлюють самооцінку та самоповагу особи;

– успіх-самовизначення як установка 
на подолання самого себе, прагнення вийти 
за власні межі, ствердитись на нових горизон-
тах [2, с. 124–136].

На думку Ю.М. Ільїної, успіх – це результат 
діяльності, спрямованої назовні або всереди-
ну, переживання якого супроводжується пев-
ним емоційним станом, може бути перевіре-
ний суб’єктивно або об’єктивно, досягнений 
із прогнозованими або допустимими витрата-
ми на бажаний термін із можливістю виокре-
мити модель діяльності таку, що призводить 
до успішних підсумків, і повторити її [3].

А.Р. Тугушева та Р.М. Шаміонов зазнача-
ють, що успіх пов’язаний із соціальною приро-
дою людини. Нормальний психічний розвиток 
людини можливий за рівноваги двох взаємо-
пов’язаних аспектів її життя: бути єдиною із 
громадою і водночас виокремитись, бути по-
міченою у своїх діях, визнаною. Суперечність 
між цими тенденціями задає головні соціаль-
но-психологічні характеристики проблеми 
успіху [4].

Ю.В. Артамошина вказує, що «у психоло-
гії поняття «успіх» розуміється, з одного боку, 
як особлива оцінка людиною результату влас-
них дій і зусиль, а з іншого – як показник своє-
рідного її становища у суспільстві, що, відпо-
відно, задає специфіку її соціальних зв’язків та 
відносин» [5, с. 212]. 

В.В. Левченко наголошує на тому, що істин-
ний успіх – це не лише можливість задоволен-
ня базових потреб, а й особистісне зростання 
та розвиток [6, с. 12].

За В.Ю. Вінковим, успіхом можна вважа-
ти досягнення бажаної мети в індивідуальній 
або груповій діяльності, що відповідає тим 
вимогам, які задаються характером самої ді-
яльності та сформованими знаннями суб’єкта 
про засоби досягнення й очікуваний результат 
[7, с. 223].

Отже, можна сказати, що успіх як поняття 
розглядається у декількох аспектах:

– досягнення певного очікуваного результа-
ту, який визначається особою як значущий;

– суспільне визнання досягнень людини;
– як розвиток та подолання власних меж;
– як показник становища в суспільстві (див. 

рис. 1).

Більш складним для аналізу і розуміння є 
поняття «успішність». Як і у випадку з «успі-
хом», у вчених немає спільної думки щодо його 
визначення. Ситуація ускладнюється ще й тим, 
що у різних людей, які неодмінно є об’єктами 
досліджень, «успішність» викликає різні асоці-
ації і пов’язана з індивідуальною системою оці-
нок і цінностей.

Як і у випадку з поняттям «успіх», «успіш-
ність» також може розглядатись у суб’єктив-
но-об’єктивному розумінні. А.В. Кушнаренко 
зазначає: «об’єктивність полягає у прояві цього 
феномена у конкретно-соціальній сфері буття, 
взаємозв’язку з умовами й обставинами життя 
людини. Суб’єктивність має на увазі зв’язок із 
внутрішнім світом особи, що визначає специ-
фічно-індивідуальне сприйняття життя, його 
осмислення та вироблення емоційно забарв-
леного ставлення до нього». Автор наголошує, 
що індивідуальний зміст поняття «успішність» 
заснований на біографічному досвіді, а колек-
тивний – є переломленими в особистій сві-
домості колективними уявленнями про успіх, 
успішну діяльність та особистість, що властиві 
сучасникам цього індивіда [8, с. 242].

Про об’єктивний (або соціальний) і суб’єк-
тивний складники поняття «успішність» гово-
рить і О.С. Голентовська. «Соціальний склад-
ник успішності визначається результатом 
діяльності та узгоджується з її оцінкою експер-
тами, продуктивністю праці, якістю продукції, 
швидкістю дій, безпомилковістю виконання 
поставлених завдань, отриманням винагород 
та заохочень, суспільним визнанням і з куль-
турою суспільства загалом». Суб’єктивний ас-
пект успішності О.С. Голентовська пов’язує з 
оцінкою самою особою власних професійних 
досягнень і отриманих результатів, що пов’язу-
ється з відчуттям зростання та розвитку, вірою 
у власний потенціал та ресурси, можливістю 
почуватись упевнено, самостійно, бути емо-
ційно відкритою, прагнути насолоджуватись 
актуальним, усвідомлювати себе творцем або 
автором власного життєвого шляху [9, с. 211].

О.Є. Поліванова розглядає успішність як осо-
бистісне переживання досягнення успіху та як ха-
рактерологічну особливість особи, що показує 
наскільки людина ефективна та результативна 
у досягненні поставлених цілей [10, с. 19].

На думку Є.П. Белінської, «щастя, успіш-
ність, благополуччя, задоволення, комфорт – 

Рис. 1. Компоненти успіху
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це поняття, які стосуються суб’єктивного пере-
живання людиною процесів, що відбуваються 
у її житті» [11, с. 169].

І.І. Вернудіна говорить про успішність 
як процес саморозгортання та самоздійснен-
ня у власному життєвому просторі, прагнен-
ня до досягнення Акме. «Під час тривалого 
пошуку себе людина, долаючи стереотипи, 
виклики сьогодення, процеси соціального і 
державного примусу, утверджує свій опти-
мальний рівень світобуття, тобто творить себе 
і досягає (або ні) власного top-level, власної 
Акме» [12, с. 86].

Л.І. Дементій наголошує на необхідності 
розрізняти поняття «успіх» і «успішність». Під 
успіхом автор розуміє об’єктивні досягнення 
у конкретній діяльності. Тоді як «успішність» 
«відображає суб’єктивне переживання досяг-
нення успіху і пов’язується з результативністю 
власної діяльності, із продуктивністю зусиль» 
[13, с. 49]. 

О.А. Матеюк зазначає, що «успішність – це 
поняття, яке охоплює не одиничне випадкове 
явище, а неодноразово верифікований життє-
вий досвід, що формується завдяки позитив-
ному мисленню і способу життя, основу яко-
го становить мотивація досягти поставленої 
мети через цілеспрямовану діяльність, праг-
нення постійно розвиватись». Успішність, 
на думку автора, – це внутрішній стан особи-
стості, до якого людина приходить поступово 
за допомогою регулярної концентрації на своїх 
ключових бажаннях, активних зусиллях (діях) 
щодо їх втілення із метою досягнення рівнова-
ги та гармонії. Автор також наголошує на тому, 
що успішність детермінується суб’єктивними 
та об’єктивними чинниками, які пов’язані між 
собою. До суб’єктивних зараховує «особистіс-
ні утворення, які є результатом взаємодії осо-
бистості з діяльнісним середовищем та роз-
витком сил самої людини, а також одночасно 
постають причинами успішного перетворення 
сфери її поведінки і діяльності». До об’єктив-
них – специфіку зовнішнього середовища [14].

І.Л. Кордубан, Л.А. Лазаренко говорять 
про успішність як динамічну соціально-пси-
хологічну характеристику особистості, що 
«передбачає наявність соціально визнаних 
досягнень, спрямованість на успіх, власне 
задоволення процесом та результатами влас-
ного життя» [15].

Ю.М. Ільїна виокремлює п’ять необхідних 
критеріїв для досягнення успішності: 

– здатність змінювати поведінку (вчитись); 
– стан здоров’я – уміння підтримувати його 

на необхідному для життя рівні; 
– здатність досягти необхідного для людини 

фінансового рівня; 
– позитивний базовий емоційний стан; 
– здатність встановлювати контакти і їх під-

тримувати [1, с. 125].

Н.В. Лейфрід наголошує на тому, що під 
час оцінки власної успішності людина часто 
спирається на зовнішні об’єктивні показники – 
матеріальне благополуччя, соціальний статус, 
які з психологічного погляду часто бувають 
недостатніми для визнання людини успішною 
або неуспішною. Зокрема, самооцінка успіш-
ності, що здійснюється на основі внутрішніх 
критеріїв, може не збігатися з об’єктивними 
показниками. Як основні суб’єктивні крите-
рії успішності можна розглядати відповідаль-
ність, задоволеність, самореалізацію та само-
ефективність [16, с. 45].

В.В. Левченко також вирізняє зовнішні і 
внутрішні критерії успіху. Зовнішні пов’язані з 
нормами і правилами оцінки успішності, осо-
бливостями культури та цінностей, що існують 
у конкретному суспільстві. Внутрішні критерії 
успішності, у свою чергу, залежать від суб’єк-
тивної картини життя, яка є відображенням 
образу життя у свідомості певної особи. Вона 
включає уявлення про найбільш значимі події 
минулого, теперішнього і можливого майбут-
нього, а також про причинно-наслідкові й ін-
струментально-цільові зв’язки цих подій. 

Також автор наголошує на тому, що будь-яка 
успішність спеціалізована. Так, успішність у вста-
новленні міжособистісної гармонії досягається 
одним профілем (одними рисами) особистості, 
ділова успішність – іншим [6, с. 59, 240].

Отже, успішність як поняття також має 
об’єктивний та суб’єктивний аспекти. На відмі-
ну від успіху, успішність – це неодноразово ве-
рифікований досвід. Суб’єктивний компонент 
успішності визначається емоційно забарвле-
ним станом переживання особою власного 
успіху. Об’єктивний компонент пов’язаний з 
оцінкою людини та результатів її діяльності 
як успішних на основі уявлень про успішність, 
властивих конкретному соціально-культурно-
му середовищу (див. рис. 2).

Розпочинаючи розгляд поняття «життєвий 
успіх», хочемо зазначити, що, на нашу думку, 
воно є більш суб’єктивним, ніж поняття «успіх». 
Ця суб’єктивність полягає у тому, що життєвий 
успіх пов’язаний із життєвим проектом, плана-
ми і завданнями особистості. Звичайно, що со-
ціальне середовище має вплив на формування 
уявлень людини про життєвий успіх, але по-
будувати життєвий проект та обрати стратегії 
його реалізації може лише зріла особистість, 
виходячи із власного досвіду та індивідуальних 
потреб. Успіху можна досягти і в тих напрямах, 
які людині не цікаві і не є для неї вагомими. Го-
ворячи про життєвий успіх, ми не можемо ігно-
рувати значущість для самої людини досягнень 
у важливих для неї напрямах життєдіяльності.

Отже, розглянемо основні підходи до визна-
чення поняття «життєвий успіх». 

Ю.М. Ільїна розглядає життєвий успіх крізь 
призму побудови та функціонування менталь-
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ної моделі, яка забезпечує досягнення успіху 
в житті та включає такі компоненти:

– фінансовий складник – відображає мо-
дель поведінки «у зароблянні, зберіганні фі-
нансових статків, витратах»;

– комунікативний складник – відображає 
здатність особи «до встановлення, зберігання 
та розвитку конструктивних, розвивальних від-
носин»;

– досвідний складник – ідеться про усвідом-
лення «своєї карти психотравм» та копінг-стра-
тегій;

– сімейний складник – усвідомлення родин-
них ролей, родинного профілю аналогічної та 
протилежної статі;

– віковий складник – співвідношення влас-
ного часу життя з «обов’язковою життєвою 
програмою»;

– здоров’я – створення власного психосо-
матичного профілю;

– гендерний складник – усвідомлення ген-
дерних ролей, які бере на себе особистість;

– мотиваційно-ціннісний складник – усві-
домлення власних цінностей і побудова стра-
тегії життя на їх основі;

– емоційний складник – визначення «ресур-
сного стану, котрий дозволяє підтримувати 
життєву активність на бажаному рівні»;

– професійний складник – вибір оптималь-
ного для людини роду діяльності [17].

Зарубіжні вчені, говорячи про загальний 
життєвий успіх, виокремлюють такі його ас-
пекти: наявність задовільних житлових умов, 
наявність задовільного працевлаштування, 
наявність задовільних взаємин із партнером, 
задовільні показники за шкалою тривожності й 
депресії [18].

Деякі дослідники розробляли питання уяв-
лень різних людей про життєвий успіх [5; 19; 
20] та виявили, що такі уявлення залежать від 
віку, статі і професійної діяльності. Напри-
клад, для жінок більш характерними показни-
ками життєвого успіху є наявність щасливої 
сім’ї, улюбленої роботи та здоров’я [5, с. 213]; 
для чоловіків – кар’єри і матеріальних ціннос-
тей [19, с. 82]. Студенти вбачають життєвий 
успіх у побудові кар’єри, наявності сім’ї, на-
родженні дітей [20]. Менеджери до 25 років 
орієнтовані на професійне зростання, мене-
джери старше 25 років – на успіх в особистому 
житті [19, с. 83].

За І.Г. Єрмаковим, «життєвий успіх – це і 
результат, і суспільна оцінка результату (ре-
зультатів) життєвого проекту. Він не може роз-
глядатись у відриві від передбачених проек-
том творінь або дій особистості, які оцінені 
як успішні, здобули визнання. Життєвий успіх – 
це важливий критерій результативності життє-
вого проекту, його значущості для оточуючих 
особистість людей» [21, с. 257].

Життєвий успіх, з одного боку, є результа-
том життєдіяльності особистості, вибудованої 
у логіці послідовних досягнень, з іншого – від-
правним пунктом, метою, що скеровує особи-
стість на її життєвому шляху [22, с. 3].

М.Б. Рафа наголошує на тому, що «най-
важливішим прагненням будь-якої фізично та 
психічно благополучної людини є прагнення 
до життєвого успіху, досягнення і переживання 
якого є процесом і результатом активності лю-
дини протягом усього життя через послідовну 
реалізацію постійно розроблюваної системи 
глобальних життєвих цілей та окремих практич-
них завдань, що є їх конкретизацією» [23, с. 81].

Рис. 2. Складники успішності
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Отже, на нашу думку, поняття «життєвий 
успіх» розкривається через такі компонен-
ти: уявлення про життєвий успіх, що впли-
вають на визначення важливих для індиві-
да сфер життєдіяльності, ті розкриваються 
через постановку життєвих завдань, які, 
у свою чергу, об’єднуються у життєвий проект 
і реалізуються через життєві стратегії. Важли-
во зазначити, що для постановки ефективних 
життєвих завдань особистість повинна оволо-
діти високим рівнем життєвої компетентності, 
а для реалізації життєвих стратегій важливою 
умовою є самоефективність (див. рис. 3). 

Розпочинаючи розгляд наступного понят-
тя – «життєва успішність», варто зазначити, що 
в науковій літературі поняття «життєвий успіх» 
та «життєва успішність» ототожнюються най-
частіше. Тому для початку пропонуємо проана-
лізувати «життєву успішність» за аналогією із 
поняттям «успішність», яке включає емоційний 
компонент і розглядається як суб’єктивне пе-
реживання власного успіху.

У науковій літературі нам вдалося знай-
ти декілька визначень життєвого успіху, які, 
на нашу думку, насправді описують поняття 
життєвої успішності.

Так, В.Г. Печерський каже про те, що життє-
вий успіх можна розглядати на особистісному 
рівні як емоцію інтегральної будови, яку пере-
живає людина від усвідомлення власних досяг-
нень у найбільш значущих для неї сферах 
життєдіяльності (суб’єктивній, сімейній, про-
фесійній, громадській) та яка зумовлює від-
чуття (переживання) суб’єктивного благопо-
луччя [24, с. 75]. Але, якщо життєвий успіх – це 
результат реалізації життєвого проекту, то чи 
може результат бути емоцією? Напевне, ні. 
А ось суб’єктивне переживання від досягнення 
значущого результату, саме так визначається 
«успішність», може викликати позитивно за-
барвлений емоційний стан. Отже, ми пропо-
нуємо вважати погляд В.Г. Печерського та-
ким, що визначає не життєвий успіх, а життєву 
успішність.

Таку ж ситуацію із визначенням життєво-
го успіху спостерігаємо й у І.Л. Фельдман. На 
думку автора, про життєвий успіх можна го-
ворити в тому разі, коли людина досягає сво-
їх істинних цілей, до яких старанно прагнула, 
коли вона може вести такий спосіб життя, який 
їй подобається, отримуючи задоволення від 
подій, що відбуваються у житті, коли відчуває 
внутрішню гармонію, душевну рівновагу та 
емоційний комфорт [19, с. 73–74]. Ми цілком 
згодні з тією частиною визначення життєвого 
успіху, в якій ідеться про досягнення істинних 
цілей, але, коли йдеться про емоційний склад-
ник (задоволення, відчуття гармонії, емоцій-
ний комфорт), то, на нашу думку, тут знову від-
бувається підміна понять. 

В.В. Левченко у своїй монографії говорить 
про так звану «універсальну успішність», тобто 
успішність, яка не прив’язана до певного виду 
діяльності, і виокремлює такі вміння та харак-
теристики особистості, які її забезпечують: по-
зитивне ставлення до життя, конструктивний 
підхід до вирішення завдань, відповідальність, 
уміння і звичка ставити цілі, націленість на ре-
зультат, здоров’я та енергія, воля (душевна 
сила), розвинене мислення [6, с. 240–241].

Н.С. Головчанова, міркуючи про життє-
ву успішність як про предмет психологічного 
дослідження і психологічного консультування, 
говорить про необхідність розгляду цього по-
няття через призму авторства і сенсу життя: 
«довгостроковою і суттєвою можна вважати 
лише успішність, основою якої є авторство й 
істинність життя, а досягнення успіху передба-
чає реалізацію значущих для людини і суспіль-
ства сенсів життя» [25, с. 49].

Як зазначають Л.А. Мальц і А.М. Федосєєва, 
«успіх особистості в контексті життєдіяльності 
може бути формою самореалізації і призво-
дить до суб’єктивної задоволеності процесом 
життя» [26].

На нашу думку, життєвий успіх і життє-
ва успішність – це феномени, що невід’ємно 
пов’язані один з одним. Якщо піти далі у роз-

Рис. 3. Компоненти життєвого успіху
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думах про це і уявити людину, яка перебуває 
у процесі реалізації власного життєвого про-
екту, що проходить успішно, то можна гово-
рити про самоздійснення – процес, у якому 
особа відчуває себе творцем власного життя. 
Якщо життєтворення ефективне і результа-
тивне, задовольняє усі важливі сфери життя, 
то людина відчуває гармонію, благополуччя і 
розуміє, що її життя має сенс.

Отже, ми вважаємо, що поняття «життєва 
успішність» може розглядатися крізь призму 
таких понять: самоздійснення, суб’єктивне 
благополуччя, гармонія, задоволеність жит-
тям, відчуття сенсу життя (див. рис. 4).

Отже, в результаті аналізу наукових джерел 
нам вдалося з’ясувати психологічний зміст 
понять «успіх», «успішність», «життєвий успіх», 
«життєва успішність». 

Висновки з проведеного дослідження. 
Підбиваючи підсумки нашої теоретичної роз-
відки і спроби диференціації понять «успіх», 
«успішність», «життєвий успіх», «життєва 
успішність», можемо навести такі висновки:

1) поняття «успіх» та «успішність» у науковій 
літературі розроблені краще, ніж поняття «жит-
тєвий успіх» та «життєва успішність»;

2) є спроби диференціації понять «успіх» 
та «успішність», але ми не знайшли жодної 
спроби розмежування вищезгаданих понять із 
«життєвим успіхом» і «життєвою успішністю» та 
останніх між собою;

3) у зв’язку з відсутністю спроб диферен-
ціації поняття «життєвий успіх» та «життєва 
успішність» ототожнюються найчастіше; 

4) успіхом ми вважаємо результат діяль-
ності людини, який є значущим для неї самої 
та визнається оточенням;

5) успішність – це стан переживання влас-
ного успіху, неодноразово верифікований 
досвід із суб’єктивного погляду та оцінка люди-
ни і результатів її діяльності як успішних на основі 
уявлень про успішність, властивих конкретному 
середовищу з об’єктивного погляду;

6) життєвий успіх – це результат реалі-
зації життєвого проекту через виокремлення 
значущих для людини сфер життєдіяльності, 
постановку завдань та визначення необхідних 

для досягнення життєвого успіху стратегій. 
Важливими складниками цього процесу є жит-
тєва компетентність і самоефективність;

7) життєва успішність – це емоційно за-
барвлений стан, який супроводжує успішну 
реалізацію власного життєвого проекту; це 
відчуття самоздійснення особи, що призво-
дить до суб’єктивного благополуччя, гармонії, 
відчуття сенсу власного життя.

Рис. 4. Компоненти життєвої успішності
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