
 SELF-ACCEPTING OF THE PERSON 

AS AN IMPORTANT COMPONENT OF HAPPINESS 

 
REMESNYK Natalya 
 

 

In Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: 

SPOLOM, 2020. P. 208-211.  

 
ISBN 978-966-919-593-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ 

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЩАСТЯ 

 
РЕМЕСНИК Наталя Юріївна 
 

 

// Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 

березня 2020 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2020. – С. 208-211. 
 
ISBN 978-966-919-593-7 

 

 



 208 

https://doi.org/10.31108/7.2020.55 

 

REMESNYK Natalya 

Post-graduate student 

G.S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine 

SELF-ACCEPTING OF THE PERSON AS AN IMPORTANT 

COMPONENT OF HAPPINESS 

 

РЕМЕСНИК Наталя Юріївна 

Аспірант 

Інституту психології імені Г.С. Костююка 

НАПН України (Київ, Україна) 

САМОПРИЙНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЩАСТЯ 
 

In this paper, were considered different views of researchers on the psychological 

content of the phenomenon of Self-accepting of identity. The importance of self-

accepting for development was revealed personality. Was also clarified the concept of 

happiness. The relationship between the acceptance of oneself and the acceptance of 

another person; and the influence of harmonious relations with others to the subjective 

sense of well-being and happiness. Conclusions about the connection between self-

acceptance of a person and his sense of happiness were also made in this handout. 
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В роботі були розглянути різні погляди дослідників на психологічний зміст 

феномену самоприйняття особистості. Розкрито важливість самоприйняття для 

розвитку особистості. Також було уточнено таке поняття, як щастя. 

Проаналізовано зв'язок між прийняттям себе і прийняттям іншої людини, а також 

вплив гармонійних відносин з оточуючими на суб'єктивне відчуття благополуччя і 

щастя. Також зроблені висновки про зв'язок між самоприйняттям особистості і її 

відчуттям щастя. 

Ключові слова: самоприйняття, особистість, структура самоприйняття, 

самоставлення, щастя. 

 

Дослідженням проблеми самоприйняття в різні періоди займалися вчені 

багатьох напрямків, тому це поняття має різні трактування в психології, історії, 

філософії і так далі. Проблемами  визначення самоприйняття в психології в 

різному його трактуванні займались багато дослідників, серед яких А. Маслоу, Е. 

Еріксон, В. Франкл, К. Роджерс, Л. Шепард, В.М. Мясищев, С.Д. Максименко, 

Л.З. Сердюк, В.М. Майструк та інші. Проте проблема все ще невирішеною та 

потребує додаткового висвітлення. Разом з тим, у сучасному світі велика увага 

приділяється всебічному розвитку особистості, її благополуччю та щастю. 

Безперечно, важливість самоприйняття для гармонійного життя особистості і її 

всебічного розвитку важко переоцінити. У зв’язку з цим виникає потреба у 

детальному вивченні цього феномена та освітлені його зв’язку з відчуттям 

благополуччя особистості. 
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Метою дослідження було провести емпіричний аналіз феномену 

самоприйняття особистості та розглянути цей феномен, як важливу складову 

щастя. 

За визначенням Л. Шепарда (1979), самоприйняття - це оціночний компонент 

концепції самооцінки, а також задоволення або щастя людини бути самим собою. 

Він небезпідставно вважає, що цей феномен є необхідним для психічного здоров’я 

людини (Майструк, 2018). Згідно з поглядами інших дослідників, цей конструкт 

включає самоповагу, довіру до себе, прийняття себе з усіма своїми достоїнствами і 

недоліками та безумовну любов до себе такого, який я є (Братченко, Миронова, 

1997). Згідно Г. Олпорта самоприйняття - це один із критеріїв психологічно зрілої 

людини. 

У руслі гуманістичної психології феномен самоприйняття розглядається як 

той, що служить шляхом до самореалізації. Відповідно до цього, В. Франкл 

підкреслював спрямованість самоставлення на задоволення потреби "сенсу життя" 

(Франкл, 1990). Карл Густав Юнг в своїх роботах також підкреслював важливість 

самоприйняття людиною своїх темних частин, які ми усуваємо. Якщо взяти його 

визначення неврозу, як розкол особистості, то беручи в собі всі свої невдачі і 

недоліки, ми дозволяємо не тільки оточуючим побачити нас справжніх, а й 

гармонізувати свої психічні процеси (Юнг, 1968). Інші дослідники (А. Маслоу, К. 

Роджерс, Дж. С. Брунер та інші) підкреслюють позитивний зв'язок між прийняттям 

себе та позитивним ставленням до оточуючих. Зокрема, Е. Фромм визначав 

необхідність любові до себе, як необхідний компонент для любові до інших. В 

дослідженнях особистості було відстежено певну закономірність щодо того, коли 

людина не схильна приймати себе, таким же чином вона відноситься до 

оточуючих, тим складніше її характер та тім більш в неї труднощів в між особової 

комунікації. Виходячи зі сказаного вище, стає очевидним, що ухвалення людиною 

інших ґрунтується на його прийнятті самого себе (Хьелл Л. А., Зиглер Д., 2008). 

У той же час А. Маслоу розглядає самоприйняття, як здатність приймати 

людиною себе і свою природу, ставитися до всіх життєвих процесів, як до 

природних і природних явищ, а також приймати свої недоліки, як цілком 

нейтральні особистісні. В своїй роботі автор робить висновок, що в основі 

самоприйняття лежить спонтанність у поведінці, у внутрішньому житті, в своїх 

думках, мотиви, бажання, а також автономність і внутрішня мотивація, здатність 

любити і бути коханим (Маслоу, 2003). Якщо самоприйняття людини тісно 

пов'язане з переживанням нею щастя, то реалізація людиною власного потенціалу 

в суспільстві також розглядається, як основний детермінант психологічного 

благополуччя. 

У зв'язку з викладеним вище, ми пропонуємо розглянути поняття 

психологічного благополуччя особистості більш детально. Прийнято вважати, що 

це поняття тотожне поняттю щастя. 

Початком тенденції детального вивчення феномену благополуччя 

особистості поклала відома психолог К. Ріфф. Вона розробила багатовимірну 

модель психологічного благополуччя, яка включає шість основних складових: 

наявність мети в житті, позитивні відносини з іншими, особистісний ріст, 

управління оточенням, самоприйняття і автономія (Ryff, 1989). Далі цей список 

було продовжено іншими дослідниками та у нього було включено здатність 
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успішно виконувати завдання, психологічний капітал, щастя і задоволеність 

життям (Карапетян, 2018). 

Згідно до найбільш тривалого в світі дослідження розвитку дорослих, яке 

проводилося на базі Медичної школи Гарварду, було з’ясовані основні 

детермінанти щастя особистості. Так, значну роль було відведено гармонійним 

стосункам з оточуючими, що також впливало на тривалість життя. Це стосувалося 

як емоційно теплих відносин з друзями, так і партнерських взаємин. 

З іншого боку, як свідчать певні дослідження, рівень психологічного 

благополуччя має прямий взаємозв'язок з суб'єктивною оцінкою щастя 

особистості, а також у групи з високим рівнем психологічного благополуччя 

середнє значення по компоненту «самоприйняття» є найвищим = 0,59 (Ри, 2014). 

Навпаки, існує взаємозв'язок між низькою самооцінкою, невпевненістю в собі, 

схильністю до самокритики, схильністю людини до підвищеної тривожності і 

депресивних станів і різних розладів харчової поведінки. У цих же осіб виявлено 

схильність вважати себе соціально непривабливими і недостатньо соціально 

успішними (Захарова, Егоренко, 2015). 

Згідно з іншими дослідженнями, самоставлення особистості неоднозначно 

пов'язано з відчуттям благополуччя. Так, самоприйняття і інтерес до власної 

особистості позитивно впливають на відчуття щастя, в той же час в поєднанні з 

несприятливими життєвими умовами навпаки, знижують почуття щастя і 

задоволеності від життя (Рикель, Туниянц, & Батырова, 2017). 

Аналогічно цьому, були зроблені висновки з дослідження, що визначають 

психологічне благополуччя і самоприйняття, як детермінанти гармонійного життя. 

Результати свідчать, що люди які були віднесені до категорії тих, які само 

реалізовані, мали тенденцію повідомляти про більш високих рівнях як 

психологічного благополуччя, так і гармонії в житті в порівнянні з іншими. Тим 

часом, найнижчий рівень психологічного благополуччя було отримано від 

профілів особистості, схильних до самознищення і неприйняття себе. Виходячи з 

цього можна припустити, що самоприйняття і прийняття оточення дозволить 

особистості перейти від поведінки само руйнування до змоги само реалізуватися, 

що також включає в себе гармонію в житті (Garcia at all, 2014). 

Існує також погляд на самоприйняття, як на важливий чинник саморозвитку 

та самореалізації. Цих поглядів дотримується Л.З. Сердюк, яка дослідила стійкі 

взаємозв'язки між високими показниками ставлення особистості до себе, її 

цілісністю та повнотою та більш високим ступенем усвідомленості себе, 

прагненням будувати плани та наявністю цілей у майбутньому, здатністю 

визначати шлях саморозвитку також (2014). 

Виходячи зі сказаного вище, стає очевидним, що самоприйняття особистості 

можна розглядати, як необхідну складову гармонійних відносин з оточуючими, а 

також як фактор, який впливає на саморозвиток і самореалізацію особистості. 

Виходячи з того, що всі перераховані вище конструкти є детермінантами 

психологічного благополуччя, то ми приходимо до висновку, що самоприйняття 

особистості є однією з важливих складових щастя особистості.  
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