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У статті висвітлено проблему дослідження явища самоактуалізації. 

Розглядаються основні категорії розуміння самоактуалізації: процес, стан, риса 

особистості, мотиваційний компонент. Розглянуто взаємозв’язок і розбіжності 

процесів самоактуалізації, самореалізації, самоствердження та саморозвитку. 

Проаналізовані зарубіжні та вітчизняні дослідження самоактуалізації та 

запропоновано власне розуміння поняття «самоактуалізація».  
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саморозвиток, самоствердження, самореалізація. 

 

В статье отражена проблема исследования явления самоактуализации. 

Рассматриваются основные категории понимания самоактуализации: процесс, 

состояние, черта личности, мотивационный компонент. Рассмотрена 

взаимосвязь и различия процессов самоактуализации, самореализации, 

самоутверждения и саморазвития. Проанализированы зарубежные и 

отечественные исследования самоактуализации и предложено собственное 

понимание понятия «самоактуализация». 
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ACTUALIZATION IN PSYCHOLOGICAL DISCOURSE 



The article concerns the problem of studying the phenomena of self-

actualization. Examines the main categories of the understanding of self-

actualization: the process, the state trait of personality, motivational component. Look 

at the relationship and differences processes of self-actualization, self-realization, 

self-affirmation and self-development. Analyzed foreign and local studies of self-

actualization and suggested own understanding of the concept of "self-actualization". 
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Постановка проблеми. Швидкоплинність соціального прогресу, 

динамічні зміни суспільства викликають необхідність постійної роботи 

молодого покоління над собою, життєвого та професійного самовизначення, 

посилення відповідальності за своє майбутнє, за можливість досягнення успіху, 

за повнішу реалізацію свого внутрішнього потенціалу. За думкою К. Роджерса, 

“важливий мотив життя людини – це актуалізація, тобто збереження і розвиток 

себе, максимальне виявлення кращих якостей власної особистості, закладених у 

неї від природи” [7, с. 3]. Потреба у самоактуалізації є природною потребою, 

що надає індивідуальному життю людини яскравої спрямованості та глибокого 

сенсу, зміцнює віру в себе та допомагає встояти серед життєвих негараздів. 

Дослідженню проблем саморозвитку, самоактуалізації і самореалізації 

особистості присвячено роботи таких зарубіжних психологів як,  А. Адлер, 

А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, В.Франкл, З.Фрейд, Є.Фромм, Е.Еріксон, 

К.Ясперс та ін. У їхніх роботах при розглядані сутності поняття 

самоактуалізації акцентується увага на реалізації всіх латентних можливостей 

людини, адекватному сприйнятті оточуючих, ролі несвідомих інстинктів у 

процесі самоактуалізації.  

У радянській та українській психології проблему розвитку та формування 

особистості представлено концепціями Б. Ананьєва, К. Абульханової-

Славської, Л. Анциферової, Л. Божович, О. Бондаренка, М. Боришевського, 



Б. Братуся, І. Булах, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, О. Орлова, 

В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Татенка, Т. Титаренко та ін. [6]. 

Аналіз численних досліджень, присвячених аспектам самоактуалізації, 

показує, що, з одного боку, це явище піддається всебічному розгляду, а, з 

іншого боку, явно простежується суперечливість уявлень, особливо щодо 

складу та структури самоактуалізації (Г.А. Абульханова-Славська, А.Г. 

Ананьєв, О.М. Городілова, Є.Є. Вахрамов, Д.О. Леонтьєв, А. Маслоу, К. 

Роджерс, С.Л Рубінштейн). 

Мета статті полягає у дослідженні та уточненні сутності явища 

самоактуалізації. 

Виклад основного матеріалу. Філософське усвідомлення людини і 

психологічні пошуки склали ґрунт для розвитку екзистенціалізму (М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Представники даного напряму 

вважали, що справжнє буття – це переживання суб’єкта свого «буття у світі». 

Буття як безпосередня даність людського існування і є екзистенція, котрій 

характерна відкритість, направленість на інше, яке стає центром її тяжіння.  

Хайдеггер у своїх роботах робив акцент на індивідуальному початку в 

бутті людини – на особистісному виборі, відповідальності, пошуках власного 

«Я», покладаючи при цьому екзистенцію у зв’язку зі світом в цілому. За           

К. Ясперсом, людина досягає екзистенції в моменти глибоких потрясінь, в 

«прикордонній ситуації», на грані життя та смерті. Свобода забезпечує 

можливість самоактуалізації людини і здійснюється лише «у суспільстві 

вільних людей». Ж.-П. Сартр також вважав, що людина набуває свою людську 

сутність через свободу [2, с. 28]. 

Поняття «самоактуалізація» за психологічним наповненням близьке до 

поняття «особистісне зростання». У науковому світі його трактують як 

активний процес становлення, в якому людина бере на себе відповідальність за 

свій майбутній життєвий шлях. І хоча традиційно теорію самоактуалізації 

асоціюють з іменем А. Маслоу, термін цей запозичений ним у К. Гольдштейна, 

який трактував його з нейрофізіологічних позицій. На його думку, організм на 



певний час може відкласти сон, споживання їжі, інші біологічні потреби, якщо 

виникають важливіші для життєдіяльності мотиви. За К. Гольдштейном, 

функціонування організму має три вияви: процес вирівнювання (організм 

прагне розподілити енергію рівномірно); самоактуалізація (основний мотив 

організму); узгодження із середовищем (адекватним для процесу 

самоактуалізації) [13]. 

Абрахам Маслоу прагнення до самоактуалізації розуміє як «безперервне 

здійснення потенційних можливостей, здібностей і талантів, як звершення своєї 

місії, або покликання, долі тощо, як більш повне пізнання і, стало бути, 

прийняття своєї власної споконвічної природи, як невпинне прагнення до 

єдності, інтеграції, чи внутрішньої синергії особистості» [10, с. 26]. 

Виходячи з даного визначення автор вважає, що розвиток та 

функціонування організму відбувається за допомогою таких фундаментальних 

потреб як, потреба в ліквідації дефіциту і потреба в розвитку. Остання з потреб 

і відображає особистість, котра прагне до самоактуалізації.  

Ієрархічна модель системи базових потреб дозволяє Маслоу пояснити, 

чому самоактуалізація, що виражає сутність людини, далеко не завжди 

виступає як реальний мотив. Справа в тому, що у переважної більшості людей 

виявляються не задоволені потреби нижчих рівнів, більш нагальні, ніж 

самоактуалізація, і тому активність людини протягом усього життя 

спрямовується на задоволення саме цих потреб. Маслоу, втім, описує і ряд 

порушень збудованого ним ієрархічного порядку, а також визнає можливість 

детермінації поведінки вищими потребами при незадоволених нижчих, проте 

такі випадки є скоріше винятками, ніж правилом. Правилом є те, що 

«абсолютно здорова, нормальна, щаслива людина не має сексуальних потреб 

або потреб в їжі або у безпеці, або у любові, або в престижі, або в самоповазі, за 

винятком рідкісних епізодів небезпеки» [8, с. 57]. Їх місце у такої людини 

повністю займає прагнення до самоактуалізації. 

Маслоу у своїх роботах, які присвячені проблемі переживання, також 

розглядав самоактуалізацію і як короткі переживання у житті людини. Поняття 



пікового переживання Маслоу в інструкції своїм респондентам пропонував у 

вигляді прохання описати «….. саме прекрасне переживання або переживання 

життя; найщасливіші миті; миті захоплення, екстазу, бути може, в любові, або 

при слуханні музики, або при раптовому потрясінні від книги або картини, або 

у великі миті творчого натхнення» [14, с. 71]. 

Спочатку він розглядав пікові переживання як одну із загальних 

характеристик особистостей, котрі самоактуалізуються. Пізніше, він 

переконався в тому, що пікові переживання зустрічаються практично у всіх 

людей. Єдина відмінність полягає в тому, що одні люди приймають і цінують 

такі переживання, інші ж намагаються їх витіснити або раціоналізувати. 

Виходячи з цього, Маслоу визначає самоактуалізацію як епізод, в якому 

природні здатності індивіда виявляються особливо ефективно, в якому він 

більш ефективно актуалізує свої потенції, стає самим собою і разом з тим 

людиною в більш повному сенсі слова [9, с. 171].  

В рамках дослідження А. Маслоу вивчав життя та особливості 

життєдіяльності вісімнадцяти особистостей, що на його думку можна 

розглядати як самоактуалізованих - А. Лінкольна, Т. Джефферсона, А. 

Ейнштейна, Е. Рузвельта, Д. Адамса, У. Джеймса, А. Швейцера, О. Хакслі, 

Спінози та ін.. А. Маслоу визначив особливості людей, що самоактуалізуються: 

ефективне сприймання реальності; спонтанність; простота, природність; 

зосередженість на задачах (на відміну від зосередженості на собі); потреба в 

періодичному перебуванню на самоті; самостійність; незалежність; гнучкість в 

оцінці подій; причетності, єднання з іншими; глибокі міжособистісні 

відносини; демократичність в характері; розрізнення засобів і цілей добра й зла; 

філософське почуття гумору; творчій підхід до справи; трансцендування 

культури [10]. 

Розглядаючи особливості самоактуалізації Маслоу вказує і на ті засоби 

поведінки, які сприяють її реалізації. В момент самоактуалізації «Я» реалізує 

саме себе, здійснює безперервний процес вибору, який означає для особистості 

її просування або відступ (брехати або говорити правду, красти або не красти і 



т.і.). Самоактуалізуватися – це означає, за Маслоу, з можливостей які є зробити 

вибір, реалізувати потенції внутрішнього росту [5, с. 218]. 

За оцінкою Д.О. Леонтьєва, поняття самоактуалізації в теорії А. Маслоу 

включає в себе самостійні процеси самовираження, самоствердження, 

саморозвитку, які ігнорують суттєві розбіжності між ними, а теоретична 

аморфність поняття самоактуалізації є одним із самих суттєвих недоліків даної 

теорії і ускладнює операціоналізацію [9, с. 171]. 

Д.О. Леонтьєв визначає самоактуалізацію як «процес розгортання і 

дозрівання закладених в організмі і особистості задатків, потенцій, 

можливостей» [8, с. 18]. 

Є.В. Ісаєв та В.І. Слободчиков визначають самоактуалізацію «як процес 

становлення людини суб’єктом власної життєдіяльності і потребує засвоєння 

ним норм і засобів діяльності, основних змістів і цінностей, які регулюють 

сумісне життя людей у суспільстві» [2, с. 29]. 

О.М. Городілова самоактуалізацію визначає як потребу, результат і 

процес реалізації індивідуальності людини [4]. 

Т.В. Дубовицька розглядає самоактуалізацію як рису особистості, і як 

психічний стан, і як процес, котрий характеризує динаміку розвитку 

особистості [2, с. 30]. 

В.В. Русова досліджуючи старшокласників розглядає самоактуалізацію 

особистості як складну структуровану систему взаємопов’язаних дій, через які 

актуалізується потенціал особистісних властивостей і здібностей учня, що 

формується в процесі навчання і виховання [11].  

Такі тлумачення категорії самоактуалізації доводять неоднозначність її 

вивчення, оскільки її розглядають і як процес, і як стан, і як рису особистості, і 

як мотиваційний компонент. Та це ще не всі труднощі вивчення даного терміну. 

Для таких авторів як Ш. Бюлер, Роджерс, Олпорт, Фром, Хорні, Юнг, ріст, 

індивідуація, самостійність, самопізнання, саморозвиток, продуктивність є, в 

більшій або меншій мірі, синонімами [10]. 



Такі вчені як, Н. Борисова, Л. Коган, Л. Коростильова, В. Муляр та ін. 

вважають поняття “самоактуалізація” і “самореалізація” дуже близькими за 

змістом. Як відмічає Л.М. Кобильнік «самоактуалізація виступає показником 

повноти самореалізації особистості. Вона свідчить про ступінь розвитку 

самосвідомості, рівень орієнтованості у життєвих і соціальних ситуаціях, 

наявність потенційних та реальних можливостей особистості для її 

самоздійснення, рівень організаційно-вольової зрілості в управлінні життєвими 

обставинами та подоланні життєвих труднощів» [7, с. 17]. Ми вважаємо, що 

самоактуалізація є більш широким поняттям, яке включає в себе особливості 

самореалізації.  

Вахрамов Є.Є. вважає, що поняття «самореалізація» означає розумовий, 

когнітивний аспект діяльності, теоретичну діяльність, роботу на внутрішньому 

плані. Самореалізація проявляється в будуванні і коректуванні, перебудові 

«концепції Я», включаючи «ідеальне Я», картину світу і життєвого плану, 

усвідомлення результатів діяльності, що передувала (формування концепції 

минулого) [3, с. 163]. 

В сучасній психології К. Роджерса прийнято вважати автором ще однієї 

теорії самоактуалізації. Психологічне здоров’я, ідеальний образ людини К. 

Роджерс, як і А. Маслоу, пов’язує з самоактуалізацією. К. Роджерс розрізняє дві 

тенденції – актуалізації і самоактуалізації. Тенденція актуалізації – єдиний 

основний універсальний вроджений мотив, який стоїть за всіма останніми 

потребами і мотивами. Навіть ціль у всіх людей однакова – актуалізувати себе. 

Актуалізація як мотиваційна сила або прагнення дії не тільки в житті людини, 

але і у Всесвіті. Узагальнюючи можна виділити наступні аспекти актуалізації: 

прагнення до розширення своїх меж; до більшого упорядкування, цільності; 

взаємопов’язаному ускладненню; вроджена тенденція до розвитку своїх 

здібностей; прагнення до повної реалізації власного потенціалу, можливостей, 

здібностей; рух до автономності [4, с. 14]. 

Що стосується тенденції самоактуалізації – то  це прагнення актуалізувати 

Его, уявлення про себе на основі інтеріоризованих оцінок інших людей. 



Актуалізація організму і самоактуалізація можуть співпадати (повноцінне 

функціонування), а можуть вступати у конфлікт один з одним, тобто прагнення 

до актуалізації відноситься до самоактуалізації тільки в ідеалі, коли «Я» і Я-

концепція конгруентні, якщо такого немає, то самоактуалізація може 

перешкоджати задоволенню більш глибокої потреби актуалізувати організмічне 

«Я» [6]. 

Ш. Бюлер, відштовхуючись від теорії Маслоу, розвиває уявлення про 

прагнення до самоздійснення як про корінну, вроджену характеристику 

людської природи, і плин життя особистості підкорений закону розвитку даної 

характеристики. Кожна людина має свій життєвий шлях і своє призначення, 

котре проявляється у прагненні до самоздійснення. Самоздійснення слугує 

підсумком самоактуалізації людини в різних сферах діяльності [4, с. 16]. Таким 

чином, діяльність розглядається автором як засіб виявлення індивідуальності.  

Е. Фром вважає, що «людському життю притаманна внутрішня тенденція 

до розвитку, виявлення здібностей». Але в даному випадку автор використовує 

термін «психологічне здоров’я». Здоров’я  Фром пов’язує з позитивною 

свободою, котра означає повну реалізацію здібностей індивіда, реалізацію своєї 

вільної волі, індивідуальної сутності, і така самоактуалізація складає найвищу 

радість індивіда [12]. 

Що стосується вітчизняних досліджень самоактуалізації то слід зазначити, 

що в нашій країні більш прийнятим є термін самореалізація, а за кордоном – 

самоактуалізація. Як зазначено в роботі  Городілової О.М., що деякі 

розбіжності даних термінів пов’язують з різними акцентами аналізу: обидва 

терміни відображають один і той же процес, але самоактуалізація – в більшій 

мірі у внутрішньому, суб’єктивному плані здійснення особистості, а 

самореалізація – у зовнішньому, об’єктивному плані особистості [4]. 

Існують протиріччя у визначенні явища самоактуалізації у зв’язку з 

плутаниною у визначенні схожих понять. Так, наприклад, необхідно розглянути 

співвідношення самореалізації з самовираженням та самоствердженням. 



К.О. Абульханова-Славська вважає, що самореалізація можлива лише тоді, 

коли самопізнання своїх можливостей вже закінчено, повністю сформований 

«образ Я» і є готовність особистості забезпечити всю сукупність зовнішніх 

умов самореалізації – будувати свої зовнішні взаємодії зі світом, котрі і 

називаються «самореалізація». Самовираження  - це активність суб’єкта, 

направлена на самореалізацію, але яка не досягла ефекту особистісного вкладу, 

не вилилася в діяння [1].  

Що стосується самореалізації та самоствердження, то саме 

самоствердження розглядають як необхідний наслідок самореалізації, аспект 

або результат процесу самореалізації, аспект процесу розвитку [4, с. 27]. За 

думкою Д.О. Леонтьєва, самореалізація і самоствердження можуть зовнішньо 

не розрізнятися, різняться їх мотиваційні основи: при самоствердженні має 

місце прагнення отримати суспільне визнання з боку інших «тут-і-зараз». 

Позбавлення можливості соціального визнання визиває припинення активності, 

але не впливає на справжню самореалізацію [9]. 

Про самоактуалізацію можна говорити на кожному віковому розвитку 

особистості. Акт самоактуалізації можна побачити, наприклад, у оволодінні 

дитиною певною навичкою (їздою на велосипеді), у оволодінні підлітком 

технікою гри на гітарі, у оволодінні школярами певної суми знань, достатньої 

для успішного вступу до вищого навчального закладу [3, с. 148]. 

Цінними для визначення сутнісних аспектів самоактуалізації є положення 

О.Г. Асмолова про те, що “самоактуалізація особистості – це самоздійснення і 

творення нових форм поведінки особистості”, а також характеристика               

Е. Шострома таких сторін самоактуалізації, як орієнтація у часі, підтримка, 

самоповага, самоприйняття, спонтанність, сензитивность, синергія, прийняття 

агресії, уявлення про природу людини, пізнавальні потреби, контактність, 

креативность тощо. Важливим також є визнання В.В. Рибалкою як одного з 

психологічних механізмів самоактуалізації процесу екстеріоризації з такими її 

етапами, як стимулюючий, орієнтуючий, програмуючий, продукуючий, 

стверджуючий, що відповідають компонентам загальної структури діяльності - 



потребово-мотиваційному, інформаційно-пізнавальному, цілеутворюючому, 

операційно-результативному та емоційно-почуттєвому [11, с. 7]. 

 Висновки. Аналіз літератури в узагальненому вигляді дозволяє нам 

стверджувати, що самоактуалізація є більш широким явищем, на відміну від 

явищ саморозвитку, самореалізації, самовираження та самоствердження. Так, 

саморозвиток відображає розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона 

досягає самостійними заняттями, вправами. Самовираження полягає у 

активності суб’єкта, що направлена на самореалізацію. Самоствердження  - це 

аспект або результат самореалізації. Співвідношення понять «самореалізація» 

та «самоактуалізація» полягає в тому, що обидва терміни відображають один і 

той же процес, але самоактуалізація відбувається в більшій мірі у 

внутрішньому, суб’єктивному плані здійснення особистості, а самореалізація – 

у зовнішньому, об’єктивному плані особистості Ми вважаємо, що 

саморозвиток, самовираження, самоствердження та самореалізація – це є 

активність особистості, яка прагне до самоактуалізації (самоактуалізація: 

саморозвиток, самовираження, самоствердження, самореалізація). 

Таким чином ми вважаємо, що самоактуалізація – це процес реалізації 

індивідуальності людини, що відбувається через різні види активності 

(саморозвиток, самовираження, самоствердження, самореалізація) та має на 

меті удосконалення та розвиток можливостей, які відображають динамічні 

процеси особистості.  
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