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У статті розглядаються взаємозв‘язок феноменів самореалізації та психоло-

гічного благополуччя особистості. Вивчення взаємозв'язку феноменів пси-

хологічного благополуччя та самореалізації є об'єктом численних дослі-

джень. Особливої актуальності набувають питання самоактуалізації, само-
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Постановка проблеми. Теоретичний аналіз проблеми пси-
хологічного благополуччя особистості свідчить про те, що психоло-
гічне благополуччя має істотний вплив на самореалізацію особисто-
сті в усіх сферах її прояву. В основу концепту психологічного благо-
получчя покладено тезу про постійну потребу та здібності людини 
до розвитку, самореалізації та самоактуалізації, в залежності від 
ступеня здійснення яких вона відчуває власну психологічну ціліс-
ність та задоволеність.  

Поняття самореалізації розглядалося в різних теоретичних 
концепціях К. Хорні, Е. Фромма, А. Маслоу, М. Хайдеггера, 
М. Марселя, Р. Мея, Г. Олпорта, та багатьох інших авторів, які нама-
галися створити всеосяжні теорії кінцевої життєвої мети особистості 
[6; 7]. У психологічній літературі більшість сучасних авторів та вче-
них бачать вирішення проблеми психологічного благополуччя осо-
бистості в забезпеченні повноцінної самореалізації 

Психологічне благополуччя є інтегральним психологічним 
утворенням, визначається як системна якість людини, яка набува-
ється нею у процесі життєдіяльності і виявляється в переживанні 
смислової наповненості свого життя і дозволяє актуалізувати свої 
індивідуально-психологічні можливості для досягнення внутрішніх, 
соціально орієнтованих цілей та реалізації потенційних можливос-
тей і здібностей [2]. 

Мета дослідження: дослідити теоретично взаємозв‘язок фе-
номенів самореалізації психологічного благополуччя та життєстій-
кості особистості. 

Виклад основного матеріалу. За своєю сутністю феномени 
самореалізації та психологічного благополуччя, відображають один 
і той же процес цілісного та продуктивного існування особистості в 
певних соціо-культурних умовах.  
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В екзистенційному вимірі самореалізацію можна розглядати як 
функцію і ознаку існування психологічно здорової людини, яка жи-
ве повноцінним життям та відчуває свій нерозривний зв'язок зі сві-
том та із самою собою. В онтологічному відношенні самореалізація є 
природнім та закономірним способом буття людини як творчої осо-
бистості, що прагне до саморозвитку [9]. 

Ці дослідження здебільшого склалися під впливом гуманістич-
ної психології [8]. Але, існування різних підходів при аналізі про-
блеми самореалізації особистості не дозволяють скласти цілісне уя-
влення про сам цей феномен [10]. Оскільки йдеться про одне із ос-
новних понять екзистенціальної психології, то, очевидно, що у ши-
рокому спектрі психологічних проблем людини екзистенціальний 
аналіз будь-якої її конкретної дії неможливий без аналізу загальної 
структури її життя та виділення базових ставлень до себе і світу. То-
му лише в контексті загальних характеристик буття, можна визна-
чити місце конкретної активності людини у зв‘язку з іншими смис-
ловими зв'язками, що складають загальну спрямованість її життя 
[11]. 

Існують різні визначення феномену «самореалізація». Одні 
вчені фіксують увагу на єдності соціального та індивідуального в 
процесі самореалізації та наголошують на необхідності її соціальної 
вираженості [4]. У напрямку гуманістичної психології дослідники 
феномену самореалізації А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін. ви-
діляють різні складові та характеристики самоактуалізованої, пси-
хологічно здорової, зрілої особистості, яка прагне до самореалізації, 
особливо змістовно не розмежовуючи ці поняття: розширене почут-
тя Я; позитивний образ Я; цілісний підхід до життя; орієнтація на 
діяльність; реалізація творчих здібностей; низька внутрішня конф-
ліктність; повага до себе та інших; почуття суб'єктивної свободи; ек-
зистенціальність, особистісна цілісність та ін. [8]. 

Феномен самореалізації супроводжується саморозвитком, са-
мовизначенням, самоактуалізацією, що диктує необхідність ви-
значитися зі змістом цих понять та виявити їх взаємозалежність. 
Такі поняття, як саморозвиток, самоактуалізація, самореалізація по-
в'язані з феноменом потреби людини в самовдосконаленні, особис-
тісному зростанні та розвитку. За змістом ці поняття характеризу-
ють дуже близькі явища – повну реалізацію своїх можливостей [9], 
прагнення до вираження та розвитку своїх можливостей і здібнос-
тей [8], прагнення людини стати тим, ким вона може стати. Саморо-
звиток детермінує самовизначення особистості. У працях 
К.О. Абульханової-Славської, С.Л. Рубінштейна самовизначення по-
в'язується із «пошуком себе» в умовах вирішення внутрішніх проти-
річ, конфліктів, життєвих проблем та труднощів [ 6]. 

Поняття самоактуалізації, полягає в наявності вродженого по-
тенціалу людських властивостей та характеристик, які повинні, за 
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сприятливих умов, розвинутися, переходячи з потенційної в актуа-
льну форму, і є конкретним теоретичним визначенням розвитку та 
самореалізації особистості, що склалося в особистісно-
орієнтованому варіанті гуманістичної психології [14]. 

Феномен самореалізації має тісний зв'язок із такою важливою 
характеристикою людської особистості як задоволеністю самореалі-
зацією. Інакше висловлюючись, це можна назвати суб'єктивною 
оцінкою досягнутої самореалізації.  

Одним із важливих факторів, який може справляти конструкти-
вний вплив на самореалізацію особистості є цінності. Цінності це – 
різнобічний феномен, утворений в результаті суб'єкт-об'єктних вза-
ємин, який зумовлює цілий ряд сутнісних характеристик людини. 
Поняття «цінність» нерозривно пов'язане з поняттям «ціннісні орі-
єнтації», що відображає позитивну чи негативну значущість для 
особистості предметів або явищ соціальної дійсності [11]. Згідно 
Б.С. Братусем, «саме загальні смислові утворення (в разі їх усвідом-
лення – особисті цінності), які є визначаючими одиницями свідомо-
сті особистості, визначають головне і відносно постійне ставлення 
людини до основних сфер її життя» [1]. 

Сучасні уявлення про самореалізацію у психології формуються, 
в тому числі, у руслі вивчення проблем сенсу життя та ціннісних 
орієнтацій, смислів та цілей. Основним регулюючим фактором 
життєвого шляху людини стають ціннісні орієнтації. Є.І. Головаха, 
зазначає, що саме під їх впливом формуються цілі і плани, які нада-
лі виражаються в реальних подіях та досягненнях особистості. Цін-
нісними орієнтаціями визначається як психологічне майбутнє, так і 
психологічне минуле, тобто психологічний час в цілому [3]. Внутрі-
шнє прийняття усвідомлених особистістю смислів виступає необхід-
ною умовою виявлення особистісних цінностей. У той же час ряд ав-
торів вважають, що ціннісні орієнтації, навпаки, є базою для форму-
вання системи особистісних смислів. Так, В. Франкл [14] визначає 
інтуїтивною здатністю особистості знаходити єдиний смисл, який 
криється у будь-якій ситуації. Пошук та здійснення саме високих, 
духовних смислів дає людині можливість самореалізуватись, відчу-
вати себе по-справжньому щасливою та розвиватися і вдосконалю-
ватися у процесі життя.  

Позитивний вплив на психологічне благополуччя особистості та 
її самореалізацію, готовність до побудови особистісної перспективи 
з огляду на перебіг власного життя має життєстійкість особис-
тості, що допомагає їй будувати повноцінне життя у важких умо-
вах. Життєстійкість є одним із ключових параметрів індивідуальної 
здатності людини до зрілих форм саморегуляції. У дослідженнях 
С. Мадді та Д. Хошаба визначено, що життєстійкість – це особистіс-
на характеристика, яка є загальною мірою психічного здоров‘я лю-
дини та включає три життєві установки: залученість, контроль над 
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подіями та готовність до виклику [18]. Рівень сформованості кожної 
властивості та рівень життєстійкості перешкоджає виникненню вну-
трішньої напруги в стресових ситуаціях за рахунок стійкої витрива-
лості до стресів і сприйняття їх як менш значущих. Людина з розви-
неним компонентом залученості отримує задоволення від власної 
діяльності, в процесі якої вона відчуває свою значимість, цінність. 
Контроль забезпечує переконаність в тому, що боротьба дозволяє 
вплинути на результат того, що відбувається, навіть коли цей вплив 
не абсолютний та успіх не гарантований. Людина із розвиненим 
компонентом контролю відчуває, що сама обирає власну діяльність, 
свій шлях. Прийняття виклику – переконаність людини в тому, що 
все те, що з нею трапляється, сприяє її розвитку за рахунок її знань 
та набутого досвіду, неважливо позитивного або негативного. Роз-
виток цих компонентів сприяє формуванню позитивного ставлення 
до себе та до подій життя [6; 7; 9; 18]. Так, Д. Леонтьєв та 
О. Рассказова, цитуючи С. Мадді, підкреслюють важливість вираже-
ності всіх трьох компонентів для збереження здоров‘я та оптималь-
ного рівня працездатності, активності в стресогенних умовах [18]. 

Д.О. Леонтьєв [6], розглядає феномен життєстійкості в контекс-
ті концепції особистісного потенціалу та визначає життєстійкість як 
інтегративну характеристику особистості, відповідальну за успіх в 
подоланні особистістю різних життєвих труднощів. Особистісний 
потенціал постає як інтегральна характеристика рівня особистісної 
зрілості, а головним феноменом особистісної зрілості і формою про-
яву особистісного потенціалу є феномен самодетермінації особисто-
сті, тобто здійснення діяльності у відносній свободі від заданих умов 
цієї діяльності [11]. Д.О. Леонтьєв вважає, що ця властивість особис-
тості характеризує міру «здатності витримувати стресову ситуацію, 
зберігаючи внутрішню збалансованість і не знижуючи успішності 
діяльності» (Леонтьєв, 2011); особлива структура установок і нави-
чок, що дозволяють перетворити зміни в можливості.  

Дослідження чинників, що опосередковують життєстійкість 
особистості, можна розглянути в різних аспектах: особистісна авто-
номія і незалежність, внутрішня свобода [7]; осмисленість життя [21; 
13], життєстійкість в складних обставинах [18], готовність до внут-
рішніх змін [8], постійна готовність до дії, особливості планування 
діяльності [11], самоефективність [5]. 

Ще одним із головних параметрів психологічного благополуччя 
особистості є потреба в особистісній автономії. У працях 
Д.О. Леонтьєва для найбільш глибокого розуміння поняття особистіс-
ної автономії визначено чотири його значення: 1) відділення людини 
від навколишнього контексту (емансипація); 2) як риса особистості; 3) 
базова потреба, рушійна сила, що виявляється на всіх стадіях розвит-
ку; 4) «самозакон» (власні життєві принципи, система цінностей) [6]. 

У психологічній літературі проблема автономії розглядається у 
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контексті мотиваційної сфери особистості. Найбільш популярною та 
розробленою є теорія саморегуляції і самодетермінації Десі і Райана 
[19]. Відповідно до теорії самодетермінації [5; 19], автономія визна-
чається як саморегулювання. В теорії самодетермінаціїї [19], було 
визначено три суттєві базові психологічні потреби: в автономії, 
компетентності та пов‘язаності (взаємозв‘язку) з іншими людьми, 
задоволення яких є важливою умовою, що визначає психологічне 
благополуччя, оптимальне функціонування та здоровий розвиток 
особистості; в іншому випадку, до зниження Я-мотивації і погір-
шення психічного благополуччя. 

Потреба в автономії (або потреба в самодетермінації) виражає 
прагнення людини самостійно контролювати власні дії та поведінку, 
а також бути їх незалежним ініціатором [4; 6]. Здатність до автоно-
мії пов‘язана з особистісними характеристиками. Становлення са-
модетермінації сприяє формуванню внутрішньої мотивації, яка є 
основою автономної, а не адаптивної поведінки людини, підвищен-
ню рівня складності, щодо виконуваних завдань, гармонізації взає-
мин з іншими людьми, а також зниження рівня стресу. Автономна 
поведінка дозволяє людині стати справжньою, автентичною та діяти 
відповідно до власного Я [4; 19]. 

В контексті особистісних чинників автономії варто розглянути  
самоефективність як один із ключових чинників у системі самодете-
рмінації особистості. Самоефективність полягає у здатності бути 
ефективним суб‘єктом власного життєвого простору, професійної та 
учіннєвої діяльності, а також самопроектування й творення власно-
го Я, здатного до успішного саморозвитку та самореалізації [11].  

Самоставлення як певна підструктурна одиниця в загальній си-
стемі ставлень людини тісно пов‘язана з особливостями ставлення 
суб‘єкта до зовнішньо-предметного та соціального світу. На думку 
Н.І. Сарджвеладзе, основна відмінність самоставлення від ставлення 
до навколишнього світу полягає в різниці між референтами – у 
першому випадку основним референтом ставлення є власне тіло або 
психосоціальні та особистісні особливості, у другому – об‘єкти зов-
нішнього світу або інші люди [12]. Таким чином, автор виділяє два 
основних способи самоставлення – об‘єктні та суб‘єктні, причому пі-
дкреслює, що суб‘єкт-об‘єктним та суб‘єкт-суб‘єктним способом осо-
бистість може ставитися не тільки до тих чи інших сторін зовнішньої 
дійсності, але й до самої себе, до власних внутрішніх станів та пере-
живань.  

Базуючись на характері активності людини, В.В. Століним роз-
роблена концепція рівневої будови самосвідомості, яка виділяє у 
змісті образу Я, крім Я-образ організму, дві важливі складові: 1) 
знання про загальні риси і характеристики, які об‘єднують суб‘єкта з 
іншими людьми – приєднуючу складову образу Я або систему само-
ідентичності; 2) знання, які виділяють «Я» суб‘єкта у порівнянні з 
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іншими людьми – диференціюючу складову образу Я, яка надає 
суб‘єкту почуття своєї унікальності та неповторності [12]. Таким чи-
ном, В.В. Столін вважав, що самоставлення є ні результатом знання 
особистості про себе, ні її реакцією на певні аспекти образу «Я». Слі-
дом за Б.Г. Ананьєвим, автор стверджував, що лише вторинно, «у 
феноменологічно перетворених формах», деякі самооцінки можуть 
сприйматися суб‘єктом як такі, що здатні породжувати його істинне 
ставлення до самого себе. Орієнтуючись на власні можливості, здіб-
ності, мотиви, проявляючи себе у різних видах діяльності, особис-
тість формує самоставлення як «структурно-складне утворення, що 
включає як загальне, глобальне почуття за або проти себе, так і 
більш специфічні виміри…» [12]. Спираючись на дані численних до-
сліджень, дослідник наголошує, що самоставлення активно захища-
ється особистістю, а також є багатоплановим. 

В.В. Столін виділяє три складові самоставлення: аутосимпатію, 
самоповагу і самоінтерес. Ці компоненти об‘єднуються в спільне пе-
реживання позитивного чи негативного ставлення до себе – глоба-
льне самоставлення, в якому підкреслюється інтегральність цього 
утворення. Дослідник вважає, що основою самоставлення є процес 
самореалізації особистості [12]. 

Розглянемо складову частину самоставлення – самоприйнят-
тя, як одну з характеристик самоактуалізуючої особистості, та як 
один з компонентів психологічного благополуччя. Виступаючи важ-
ливим фактором психологічного здоров'я та благополуччя особис-
тості, самоприйняття забезпечує необхідний настрій та поведінкову 
стратегію взаємодії, що задає позитивну установку і сприятливу ат-
мосферу у взаєминах з оточуючими. Самоприйняття є інтегральною 
властивістю людини, невід‘ємним компонентом і найістотнішим 
стрижнем її самосвідомості, адже має істотний вплив на всі явища і 
процеси особистісного розвитку в онтогенезі [3]. 

Процес самоприйняття набуває статусу вихідної онтологічної 
характеристики існування людини в його русі до сенсу. Екзистенці-
алізм як культурно-духовна практика вводить в простір феномено-
логії самоприйняття з точки зору безпосередніх переживань люди-
ни свого зв‘язку з оточуючим світом [15]. Мова йде про прийняття 
існування як відданості буття. 

Висновки.  Виходячи із аналізу теоретичних підходів, можна 
зазначити, що існує певний взаємозв‘язок між феноменами психо-
логічного благополуччя, життєстійкості та самореалізації особистос-
ті. Психологічне благополуччя особистості залежить від оцінки осо-
бистості її самореалізованості, де самоактуалізація є початковою не-
обхідною умовою самореалізації, відповідно, яка взаємопов‘язана з 
переживаннями суб‘єктивного благополуччя особистості.  Життє-
стійкість є цілісним системним утворенням, детермінованим зовні-
шніми умовами та внутрішніми факторами, що забезпечує збере-
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ження життєдіяльності особистості у стресових життєвих ситуаціях. 
Життєстійкість поєднується з деякими не менш важливими її інди-
відуальними особливостями, зокрема, цілями та цінностями, самос-
тавленням, стильовими характеристиками поведінки, детермінова-
ними установками та переконаннями щодо світу, соціального ото-
чення і свого місця в ньому.  

Перспектива подальших досліджень полягає в досліджен-
ні взаємозв‘язку особистісних характеристик з показниками психо-
логічного благополуччя особистості, що сприятиме в подальшому 
саморозвитку, самореалізованості та самовизначенні себе та своїх 
потреб. 
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Ivannikova H.V. 
RELATIONSHIP BETWEEN PHENOMENA OF SELF-REALIZATION 
OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SUSTAINABILITY  
OF PERSONALITY 

The article examines the relationship between the phenomena of self-realization 
and psychological well-being of the individual. The study of the relationship between 
the phenomena of psychological well-being and self-realization is the subject of nu-
merous studies. The issues of self-actualization, self-realization, mental health of a per-
son and his psychological well-being become especially relevant. 
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Иванникова А.В. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЕНОМЕНОВ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И  
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В статье рассматриваются взаимосвязь феноменов самореализации и пси-
хологического благополучия личности. Изучение взаимосвязи феноменов пси-
хологического благополучия и самореализации является объектом многочис-
ленных исследований. Особую актуальность приобретают вопросы самоактуали-
зации, самореализации, психического здоровья личности и ее психологического 
благополучия. 

Ключевые слова: благополучие, личность, самореализация, самоакту-
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