
ПОТРЕБА В ДОСЯГНЕННІ 
(За Ю.М.Орловим) 

 

Інструкція. В запропонованих твердженнях дайте відповідь «так», якщо згодні, 

або «ні» – якщо не згодні.  

 

№ Питання Так Ні 

1.  
Думаю, що успіх у житті залежить швидше від випадку, ніж від 
розрахунку. 

  

2.  
Якщо я не матиму можливості займатися улюбленою справою, життя 
для мене втратить сенс. 

  

3.  Для мене у будь-якій справі важливе її виконання, а не кінцевий результат.   

4.  
Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, аніж від 
поганих взаємовідносин з близькими. 

  

5.  На мою думку, більшість людей живе далекими цілями, а не близькими.   

6.  В житті в мене було більше успіхів, ніж невдач.   

7.  Емоційні люди мені подобаються більше, ніж дієві.   

8.  Навіть у звичайній роботі я намагаюсь вдосконалити деякі її елементи.   

9.  Занурений у думки про успіх, я можу забути про міри безпеки.   

10.  Мої близькі вважають мене лінивою людиною.   

11.  Думаю, що в моїх невдачах частіше винні обставини, ніж я сам.   

12.  Мої батьки дуже строго контролюють мене.   

13.  Терпіння в мені більше, ніж здібностей.   

14.  
Лінь, а не сумніви в успіхах примушують мене дуже часто відмовлятися 
від своїх намірів. 

  

15.  Думаю, що я впевнена в собі людина.   

16.  Заради успіху, я можу ризикнути, навіть, якщо шанси не на мою користь.   

17.  Я не ретельна людина.   

18.  Коли все іде гладенько, моя енергія посилюється.   

19.  
Якби я був журналістом, я писав би швидше за все про оригінальні 
винаходи, аніж про пригоди чи неприємні випадки. 

  

20.  Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів.   

21.  Рівень моїх вимог в житті нижчий, ніж у моїх однолітків.   

22.  Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей.   

23.  Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ.   

 
Обробка результатів. Один бал отримують відповіді «так» на твердження 2, 6-

8, 14, 16, 18, 19, 21-23 і відповіді «ні» - на твердження 1, 3-5, 9-13, 15,17,20.  

Потреба у досягненні дорівнює сумі балів за відповіді «так» і «ні». 

Чим більшу суму балів набирає респондент, тим у більшій мірі в нього 

виявлена потреба в досягненнях. 
 


