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У в о д з ш ы 

Актуальнасьць: Праблема шчасця турбуе чалавецтва спрадвеку, але 

пс1халопя як навука доуп час займалася перадус1м вывучэннем ncixi4Hbix 

адхшенняу i паталопяу. Даследванш паз1тыуных эмоцыяу i шчасця 

з'яуляюцца асновай паз1тыунай пахалогп - новай галшы, якая шукае адказы 

на пытанне як чалавеку жыць сваё жыццё больш поуна. TaKi наюрунак, 

магчыма, ёсць натуральным вышкам развщця чалавецтва у ХХ-ым стагодцз1, 

неадназначным, поуным канфл1ктау, войнау, страты сэнсу быцця, 

аб'яднанняу, разбурэння маральных асновау, традыцыйнага грамадства, 

перабудовау i пошуку сябе. 

Суб'ектыуны эканам1чны дабрабыт таксама адносна новае паняцце, бо 

эканаьочныя з'явы дагэтуль было прынята ашсваць у абсалютных л1чбах. 

Тым не менш, таю падыход не заужды апрауданы. Toe, што для аднога 

чалавека вял1к1 прыбытак, для шшага - кропля у моры. Суб'ектыуны 

эканам1чны дабрабыт вывучае хутчэй адпаведнасць прыбытку запытам 

чалавека, ягоны погляд на уласны дабрабыт, сваю пазщыю сярод астатняга 

насельн1цтва. Гэта уласная ацэнка чалавека свайго унутранага станов1шча. 

Дадзеная праца прысвечаная вывучэнню сувяз1 шчасця i суб'ектыунага 

эканам1чнага дабрабыту, яе вынш дазволяць пауней зразумець тое, наколью 

чалавечае адчуванне шчасця звязанае з суб'ектыуным узроунем эканам1чнага 

дабрабыту. 

Мэта дыпломнай працы: Выяв1ць характар сувяз1 пам1ж 1ндэксам 

суб'ектыунага эканам!чнага дабрабыту i суб'ектыуным адчуваннем шчасця. 

Задачы дыпломнай працы: 

1. Праанал1заваць сутнасць панятку суб'ектыуны эканам1чны дабрабыт. 

2. Праанал1заваць сутнасць i станов!шча панятку шчасце у сучаснай 

пс1халапчнай навуцы. 
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3. Вывучыць л1таратуру i папярэдшя даследванш, яюя закранаюць 

пытанш су вяз i шчасця i эканам!чнага дабрабыту (як суб'ектыунага, 

гэтак i аб'ектыунага). 

4. Правесщ даследаванне суб'ектыунага эканам1чнага дабрабыту i 

суб'ектыунай ацэню шчасця. 

5. Праверыць гшотэзу, што icHye залежнасць пам1ж суб'ектыунай 

ацэнкай шчасця i суб'ектыуным эканам1чным дабрабытам. 

Аб'ект даследавання: суб'ектыуны эканам1чны дабрабыт, суб'ектыунае 

адчуванне шчасця. 

Прадмет даследавання: сувязь пам1ж суб'ектыуным эканам1чным 

дабрабытам i суб'ектыуным адчуваннем шчасця. 

Ппотэза даследавання: icHye станоучая залежнасць пам1ж суб'ектыуным 

эканам1чным дабарабытам i суб'ектыуным адчуваннем шчасця. 

Тэарэтычнае абгрунтаванне работы: дадзеная тэма будзе раскрывацца у 

рамках паз1тыунай i эканам1чнай ncixanorii. У прыватнасц1 на аснове мадэл1 

шчасця Аргайла i мадэл1 суб'ектыунага эканам1чнага дабрабыту Хашчанкь 

Метады даследавання: тэарэтычны анал1з л1таратуры; метад 

апытальн1кау; статыстычныя метады для апрацоую дадзеных. 

Методык!: Оксфардск1 апытальн1к шчасця (Oxford Happiness 

Questionnaire) [44, с. 106], апытальшк суб'ектыунага эканам1чнага дабрабыту 

В. Хашчанка [25, с. 1073]. 

Метады матэматычнай i статыстычнай апрацоую дадзеных: каэф1цыент 

карэляцьи ГПрсана, t крытэр Ст'юдэнта, метады ап1сальнай статыстыю. Для 

апрацоук1 дадзеных выкарыстоувалася наступнае праграмнае 

забесьпячэньне: Microsoft Office Excel 2007 i статыстычная праграма 

SPSS 15.0. 
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База даследвання: карыстальшю сетта штэрнэт, агульная колькасць - 66 

чалавек, сярод ix 45 жанчынау i 21 мужчына, сярэдш узрост 26 гадоу. 

Практычнае значэнне: дадзеная праца можа быць выкарыстаная для 

вывучэньня асабл1васьцяу сувяз1 пам1ж суб'ектыуным эканам1чным 

дабрабытам i суб'ектыуным адчуваннем шчасця; дапаможа зразумець 

асабл1васщ успрымання шчасця i СЭД беларусам1 ва з^мовах эканам1чнага 

крыз1су у кра1не i свеце. 

Структура i аб'ём работы: работа складаецца з уступу, двух раздзелау 

(тэарэтычны i практычны), заключэння, cnicy выкарыстанай л1таратуры i 

дадаткау. Поуны аб'ём дыпломнай работы складае 52 староню (уключна са 

cnicaM л1таратуры). Аб'ём, як1 займае cnic выкарыстаных крын1цау, складае 5 

старонак (51 крынща). 
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