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Стаття присвячена дослідженню чинників 
суб’єктивного благополуччя особистості 
у шлюбі. Здійснено аналіз найсучасніших 
зарубіжних та вітчизняних наукових праць 
з проблематики суб’єктивного благопо-
луччя шлюбних партнерів. Охарактеризо-
вано основні підходи до з’ясування складників 
суб’єктивного благополуччя особистості. 
Резюмовано, що суб’єктивне благополуччя 
особистості – це інтегральне динамічне 
утворення, що відображає оцінку індиві-
дом власного рівня задоволеності життям 
(когнітивного складника), превалювання 
у людини позитивних емоцій та переживань 
над негативними та суб’єктивну оцінку 
її власного емоційного стану (емоційного 
складника), а також об’єднує у собі функ-
ціональні компоненти, що забезпечують 
оптимальне позитивне функціонування 
особистості («евдемоністичного» склад-
ника). Виявлено, що задоволеність шлюбом 
подружжя тісно пов’язана із задоволеністю 
життям партнерів загалом, при цьому 
у європейських дослідженнях спростований 
зв’язок факту наявності шлюбу з високим 
рівнем суб’єктивного благополуччя особи-
стості. Конструктивні подружні стосунки 
уможливлюють розкриття потенціалу 
особистості кожного з партнерів, ство-
рюють умови для емоційного комфорту 
обох партнерів та безпечний простір для 
позитивного функціонування особистості. 
Підсумовано, що суб’єктивне благополуччя 
особистості у шлюбі та позитивне функці-
онування їх сімейної системи визначається 
узгодженістю подружжя в розумінні спільних 
та індивідуальних життєвих цілей та орієн-
тирів, дотриманням оптимальної дистанції 
в подружніх стосунках, умінням ефективно 
спілкуватися, бачити і чути партнера, дові-
ряти один одному, передбачати можливі 
реакції у конфліктних ситуаціях. Відзначено, 
що однією з якісних характеристик подруж-
ніх стосунків є вміння вирішувати внутріш-
ньосімейні конфлікти в такий спосіб, що 
покращує або не погіршує міжособистісні 
стосунки подружжя. З’ясовано, що важливим 
чинником благополуччя сімейної системи 
є вміння шлюбними партнерами долати 
складні життєві обставини та стресові 
ситуації, детерміновані як внутрішніми, 
так і зовнішніми негативними впливами. 
Перспективою подальших розвідок є емпі-
ричне дослідження суб’єктивного благо-
получчя особистості у шлюбі, встанов-
лення умов та факторів його формування 
та з’ясування впливу копінгу подружжя на 
функціонування сімейної системи та на 
суб’єктивне благополуччя кожного зі шлюб-
них партнерів. 

Ключові слова: суб’єктивне благополуччя, 
складники суб’єктивного благополуччя, 
шлюб, благополуччя подружжя, задоволе-
ність шлюбом.

The article is dedicated to the study of factors 
of subjective well-being of a personality in mar-
riage. The analysis of contemporary foreign 
and domestic scholarly works on issues of sub-
jective well-being of spouses is carried out. The 
main approaches to determining the compo-
nents of subjective well-being of a personality are 
characterized. It is summed up that subjective 
well-being of a personality is an integral dynamic 
formation, which reflects the evaluation made by 
an individual of their life satisfaction level (cogni-
tive component), prevailing of positive emotions 
and feelings over negative ones and subjective 
evaluation of the person’s own emotional state 
(emotional component), as well as combines func-
tional components, which ensure ideal positive 
functioning of a personality (“eudemonistic” com-
ponent). It is identified that marriage satisfaction 
of the spouses is tightly connected with overall life 
satisfaction of partners, while European studies 
refute the connection of the fact of marriage with 
a high level of subjective well-being of the person-
ality. Constructive marital relations allow the ful-
filment of the potential of each partner’s person-
ality, create the conditions for emotional comfort 
of both partners and a safe space for positive 
personality functioning. It is summed up that mar-
riage satisfaction of both partners and positive 
functioning of their family system is determined 
by consistency of spouses in the understanding 
of common and individual life goals and guide-
lines, maintaining the ideal distance in marital 
relationships, ability to effectively communicate, 
see and listen to one’s partner, trust each other, 
anticipate possible reactions in conflict situations. 
It is noted that one of the characteristics of mar-
ital relationships is not absence of conflicts or 
avoiding conflict situations, but the ability to solve 
intra-family conflicts is such a way, which betters 
and does not worsen the interpersonal relation-
ships of spouses. It is found that an important 
factor in the well-being of the family system is 
the ability of spouses to overcome difficult life 
circumstances and stressful situations, deter-
mined by both internal and external negative 
influences. The prospect of further investigation 
includes the empiric study of subjective well-be-
ing of a personality in marriage, identifying the cir-
cumstances and factors of its formation and iden-
tifying the influence of coping of the spouses on 
functioning of family system and on subjective 
well-being of each of the spouses.
Key words: subjective well-being, components 
of subjective well-being, marriage, well-being 
of the spouses, marriage satisfaction. 
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Постановка проблеми. Підвищення рівня 
стресогенних впливів на людину в XXI ст., 
нестабільність політичних, соціально-еконо-
мічних та екологічних умов життя, з одного 
боку, та тектонічний зсув традиційної пара-
дигми інституту сім’ї та ціннісних орієнти-
рів сучасної людини – з іншого, зумовлюють 
важливість та актуальність вивчення пробле-
матики суб’єктивного благополуччя особи-
стості в межах сімейної системи. Головним 
чином це стосується ядра сімейної системи – 
подружжя, оскільки саме від їхньої взаємодії 
залежить ефективність функціонування всієї 
системи та окремих підсистем, психоемоцій-
ний комфорт кожного з її членів, можливість 
самоактуалізації для кожного з них та соці-
альна ситуація розвитку їхніх дітей. На тлі кри-
зових явищ інституту сім’ї та глибоких тран-
сформаційних процесів сучасного суспільства 
питання міжособистісної взаємодії шлюбних 
партнерів та рівень їхньої задоволеності жит-
тям різко актуалізувалися внаслідок того, що 
сучасну людину турбує вже не факт наявно-
сті шлюбу, а саме якість подружніх взаємин, 
життя в психологічно комфортних для людини 
умовах та можливості задоволення її суб’єк-
тивно значущих потреб. Вивчення умов фор-
мування та факторів суб’єктивного благопо-
луччя шлюбних партнерів та особливостей 
їхньої якісної взаємодії всередині сімейної 
системи дасть змогу просунутися у розв’я-
занні назрілих питань у суспільстві щодо ство-
рення сучасної моделі сімейної системи, як 
цього вимагає час, та можливостей для покра-
щення якості життя та благополуччя людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки сім’я була та залишається однією 
з найбільш важливих сфер життя людини, її 
глибокому і всебічному вивченню присвя-
чені численні роботи вітчизняних і зарубіжних 
науковців. Феноменологію та закономірності 
шлюбного партнерства з різних парадигмаль-
них позицій описали К. Вітакер, С. Мінухін, 
М. Боуен, Н. Аккерман, В. Сатир, Л. Берта-
ланфі, Е. Дюваль, Р. Хілл, К. Роджерс, Г. Бейт-
сон, Д. Епстон, Д. Фрідман, Д. Комбс, Б. Пари-
гін, В. Юстіцький, В. Сисенко та ін. [13; 18; 20]. 
Характер внутрішньосімейної комунікації, 
подружньої сумісності, емоційної адапта-
ції та задоволеності шлюбом партнерами 
досліджували Ю. Альошина, Л. Гозман, М. Обо-
зов, Р. Навайтіс, Р. Левіс, Дж. Спанієр, Е. Ейде-
міллер, В. Торохтій, О. Кляпець, С. Макси-
менко, М. Мушкевич, Т. Титаренко та ін. [5; 6; 
10; 17; 20]. Фактори благополуччя подружніх 
відносин описав В. Ткаченко, акцентуючи при 
цьому на особистісній зрілості шлюбних парт-
нерів як визначальному чиннику [16].

Феномен благополуччя особистості 
у сучасній психологічній науці досліджували 
Н. Бредбурн, Е. Дінер, М. Ягода, К. Ріфф, 

М. Селігман, М. Аргайл, В. Вілсон, А. Вотер-
ман, Р. Раян, Е. Десі, Д. Канеман, A. Воро-
ніна, І. Джидар’ян, Р. Шаміонов, Л. Куликов, 
Н. Фетіскін, О. Ширяєва, Т. Шевеленкова, 
П. Фесенко та ін. [1; 26]. Дослідження про-
водилося в межах окремих шкіл та напрямів, 
насамперед гедоністичного та евдемоніс-
тичного підходів. Гедоністична точка зору, 
що розроблялася в когнітивній і поведінко-
вій психології, зосереджена на суб’єктив-
ному благополуччі, яке визначається як стале 
превалювання у людини позитивних емоцій 
та переживань над негативними, зумовлю-
ється мірою задоволеності життям та його 
аспектами і носить суб’єктивний характер. 
Евдемоністичний підхід ґрунтується на ідеях 
гуманістичної психології та розглядається 
в термінах психологічного благополуччя як 
розвиток індивідуальності людини, повнота її 
самореалізації, можливість ставати суб’єктом 
власного життя. Останніми роками з’явилася 
тенденція об’єднувати гедоністичний та евде-
моністичний погляди на проблему благопо-
луччя (Р. Бісвас-Е.Дінер, T. Кашден, Л. Кінг, 
Р. Райан, E. Дісі, Т. Шевеленкова, П. Фесенко 
та ін.) [1, с. 13]. З позиції такого підходу суб’єк-
тивне психологічне благополуччя виступає 
як показник ступеня спрямованості особи-
стості на реалізацію основних компонентів її 
позитивного функціонування та ступеня реа-
лізованості такої спрямованості, яка суб’єк-
тивно виражається у домінуванні позитивного 
афекту, задоволеності собою та життям [1]. 

Постановка завдання. Оскільки соціо-
культурні процеси в суспільстві зумовлюють 
зростаючу суб’єктність індивіда в сім’ї, доціль-
ним і перспективним є звернення до кон-
структу «суб’єктивне благополуччя особисто-
сті у шлюбі», що операціоналізує оптимальне 
функціонування людини через такі психологічні 
феномени, як задоволеність життям, пережи-
вання людиною гедоністичного та евдемоніс-
тичного благополуччя. Розуміння детермінант 
суб’єктивного благополуччя шлюбних парт-
нерів дасть можливість окреслити умови його 
формування в сім’ї як складній системі, а також 
дасть змогу отримати відповіді на запитання, 
що дозволяє сімейній системі функціонувати 
ефективно, при цьому почуватися задоволе-
ним життям та повноцінно самореалізовува-
тись як особистість кожному з подружжя.

 Метою статті є встановлення умов фор-
мування та факторів суб’єктивного благо-
получчя особистості у шлюбі та його взає-
мозв’язок з ефективним функціонуванням 
сімейної системи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз найсучасніших зарубіжних 
досліджень дає змогу виділити чотири ключові 
сфери впливу на задоволеність життям люди-
ною: сімейну, професійну, соціальну сфери 



ГАБІТУС

100 Випуск 13. Т. 1. 2020

та здоров’я [22; 23; 27; 28; 29]. Вплив сімей-
ної сфери на загальну задоволеність життям 
є одним з найістотніших. Виходячи з цього, 
сімейна сфера залишається необхідною лан-
кою успішного функціонування особистості, 
що є передумовою її благополуччя. Найсу-
часніші дослідження [24; 25] підтверджують, 
що сімейні люди, що щасливі у шлюбі, біль-
шою мірою почуваються благополучними. При 
цьому варто акцентувати, що фактором бла-
гополуччя людини дослідники називають не 
факт існування шлюбу, а задоволеність парт-
нерів якістю їхніх шлюбно-сімейних стосунків. 
Подружня задоволеність шлюбом – це суб’єк-
тивне сприймання людьми крізь призму соціо-
культурних норм ефективності функціонування 
сім’ї в плані задоволення їхніх індивідуаль-
них потреб [9]. Постає запитання: «Як ство-
рити такі подружні стосунки, що дають змогу 
людині почуватися благополучною (задоволе-
ною, щасливою)?».

Розглядаючи особистість як суб’єкт 
шлюбних відносин, важливо відзначити, що 
вивчення суб’єктивного благополуччя шлюб-
них партнерів ускладнюється необхідністю 
аналізу діадної взаємодії подружжя, тримаючи 
в фокусі уваги в тому числі індивідуальність 
кожного з партнерів. Виходячи з окреслення 
концептуальної структури суб’єктивного бла-
гополуччя особистості, когнітивний компонент 
відображатиме оцінку кожного зі шлюбних 
партнерів власного життя та задоволеність 
життям як основний показник; емоційний – 
інтенсивність позитивних переживань загалом 
та оцінку кожним з подружжя власного емоцій-

ного стану; «евдемоністичний» описуватиме 
функціональні компоненти, що забезпечують 
оптимальне позитивне функціонування осо-
бистості. Таке цілісне утворення відобража-
тиме суб’єктивне відображення психологічної 
реальності кожного з партнерів подружжя. 
Водночас неможливо розглядати благопо-
луччя шлюбних партнерів поза сімейною сис-
темою. За К. Роджерсом, сімейні відносини 
являють собою процес розвитку всіх членів 
сім’ї [12]. Т. Титаренко зазначає, що людину 
слід розглядати як органічну частину соціаль-
ного життя, як результат конструювання з боку 
соціального оточення та самоконструювання, 
що відбувається під впливом соціокультур-
них умов [15, с. 10]. Тому під час розгляду 
поняття «благополуччя особистості у шлюбі» 
нам не уникнути поняття «психологічне бла-
гополуччя сім’ї» (за В. Торохтій, психологічне 
здоров’я сім’ї), що визначається як стан сім’ї, 
який передбачає задоволення основних інди-
відуальних і сімейних потреб, що забезпечує 
стабільність сім’ї, її адаптивність до мінливих 
умов існування і задоволеність членів сім’ї вну-
трішньосімейною взаємодією і відносинами 
[17, с. 22]. Характеризуючи діадну взаємодію 
подружжя, необхідно відзначити важливість 
синхронізації процесуальних характеристик 
кожного з партнерів, міжособистісних відно-
син, темпоральної і предметно-просторової 
організації в межах спільного подружнього 
життя. Так, В. Ткаченко стверджує, що одним 
з перших етапів формування гармонійних 
подружніх стосунків є побудова релевантних 
суб’єктивних моделей індивідуальності один 

Таблиця 1
Фактори благополуччя подружніх стосунків

Блок особистісних якостей шлюбних партнерів Блок особливостей  
міжподружньої взаємодії

 – високий рівень особистісної зрілості;
 – адекватність самооцінок кожного з подружжя, 
узгодженість оцінок одне щодо одного;

 – інтегральні соціально-психологічні характери-
стики особистості (інтернальність, самоповага, 
самоприйняття, активність як здатність до змін, 
особистісна диференційованість); 

 – узгодженість особливостей ціннісно-сенсової 
сфери особистості подружжя (у тому числі доміную-
чих потреб, життєвих і сімейних цінностей);

 – толерантність щодо індивідуальних розбіжностей 
з партнером;

 – соціально-психологічна компетентність (комуніка-
тивний потенціал) подружжя: соціальний інтелект, 
соціально-психологічна адаптивність, уміння долати 
повсякденні стреси, здатність до децентрації, уміння 
дотримуватися оптимальної дистанції в спілкуванні, 
здатність співпереживати, рефлексивні здібності, 
здатність і готовність до взаємодії з партнером, 
наявність навичок міжособового спілкування, 
схильність до кооперації і співпраці, уміння виби-
рати адекватний тип поведінки залежно від ситуації, 
здатність налагоджувати стосунки; 

 – готовність пробачати і бути пробаченим.

 – взаємна допомога в особистісному 
зростанні;

 – взаємна спрямованість на особистісну 
ідентифікацію з партнером;

 – взаємне емоційне прийняття (любов 
як взаємоповага, турбота, відповідаль-
ність, розуміння одне одного), емоційна 
теплота щодо партнера;

 – дотримання оптимальної дистанції 
в спілкуванні (забезпечення особистіс-
ної волі, взаємна автономія подружжя, 
узгодженість психологічної близькості 
і віддаленості);

 – можливість саморозкриття в спілкуванні;
 – взаємне підтвердження й підтримка 
особистісної ідентичності кожного 
з подружжя;

 – легкість спілкування;
 – узгодженість особливостей взаємодії;
 – ступінь задоволеності значимих потреб 
одне одного;

 – створення сімейної субкультури.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

101

  ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЯ

одного, у якій важливу роль відіграють особи-
стісні конструкти партнерів, а також схожість 
процесів їх осмислення. Запропонована ним 
система факторів благополуччя діадної взає-
модії подружжя містить два блоки характерис-
тик, що представлені в таблиці 1 [16].

Автор акцентує у своїй моделі на особи-
стісній зрілості партнерів, які здатні усвідом-
лювати перспективу, брати відповідальність 
за своє життя та свої відносини та будувати 
в такий спосіб зрілі стосунки. М. Мінігалієва [8] 
зрілими називає стосунки «прийняття та розу-
міння між двома людьми, що самоздійсню-
ються як душі і демонструють високий рівень 
внутрішньої узгодженості». Важко не погоди-
тися з цими твердженнями, та сама авторка 
зазначає, що зрілі стосунки формуються 
в кілька етапів. Виходячи з цього, представ-
лена модель є дещо ідеалізованою і може бути 
швидше вектором інтенцій шлюбних партне-
рів, а не обов’язковою умовою наявності всіх 
показників одночасно для переживання суб’єк-
тивного благополуччя особистістю у шлюбі, 
оскільки на практиці це ускладнено низкою 
об’єктивних причин. Насамперед потрібно 
зазначити, що партнери у шлюбі проходять 
так званий адаптаційний період – формування 
й укріплення діади. Так, К. Вітакер зазначає, 
що «з’єднання двох незалежних організмів», 
що називаються родинами, потребує часу, 
позаяк у подружжі кожен символічно виражає 
власну батьківську сім’ю. У процесі такого 
об’єднання важливо стати спільнотою, де 
кожен поважає право іншого бути особисті-
стю, приймає інакшість партнера, при цьому 
не заперечує єдності та психологічної цілісно-
сті такої спільноти [4, с. 76–79]. Предиспози-
цією до створення такого зрілого союзу задо-
волених шлюбом партнерів є міжособистісна 
сумісність подружжя [9; 17]. Коли йдеться 
про зрілі стосунки, то це характеристика біль-
шою мірою духовного та соціально-психо-
логічного рівнів сумісності. Їм передують ще 
кілька простіших, та не менш важливих рівнів 
сумісності: психологічного, психофізіоло-
гічного та фізіологічного, які уможливлюють 
формування зрілих стосунків партнерів через 
процес подружнього спілкування, взаємопо-
розуміння, взаємоповаги, взаємопізнання, 
емоційної та інтимної близькості, конструк-
тивного вирішення конфліктних ситуацій, 
долання життєвих труднощів та кризових пері-
одів, а також наповнення свого спільного 
життя щасливими, радісними, позитивними 
моментами та можливості розвивати свій 
внутрішній потенціал кожному з подружжя.

Характеризуючи соціально-психологічну 
сумісність партнерів, необхідно додати фор-
мування на цьому рівні сімейно-рольової 
узгодженості взаємодії партнерів, що забезпе-
чує ефективне функціонування сімейної сис-

теми як цілісності та задоволення потреб усіх 
її членів [10]. Результати останніх досліджень 
свідчать, що рольова структура сім’ї зумов-
лює її благополуччя, виступаючи фактором 
ризику або, навпаки, фактором стабільності 
подружжя, що безпосередньо чинить вплив на 
суб’єктивне благополуччя кожного зі шлюбних 
партнерів. Рольові очікування кожного парт-
нера глибоко індивідуальні і вони по-різному 
можуть бути пред’явлені та сприйняті один 
одним у парі. Змішання, стереотипність у розу-
мінні та відсутність різних ролей призводить до 
напруженості в сім’ї, взаємного невдоволення 
та емоційного дискомфорту. Так, важливим 
фактором рольової узгодженості в шлюбі стає 
несуперечливість сімейних ролей, яка умож-
ливлюється вмінням вести діалог та досягати 
домовленостей між партнерами щодо харак-
теру керівництва та розподілу ролей у відпо-
відності до тих завдань, які вирішує сім’я на 
певній стадії свого життєвого циклу. Оцінка 
подружжям рівня конфліктності в певній сфері 
сімейно-рольової взаємодії визначається 
залежно від того, наскільки рольова поведінка 
шлюбного партнера співпадає з рольовими 
очікуваннями стосовно нього як виконавця 
певної сімейної ролі [19]. Окрім конфліктів, що 
пов’язані з рольовою взаємодією, в сімейних 
стосунках виникають і інші проблемні сфери, 
у яких можливі протиріччя. До них належать 
розподіл бюджету, виховання дітей, організа-
ція та проведення дозвілля, сексуальне життя 
подружжя тощо. Більшість причин подружніх 
конфліктів взаємопов’язані з адаптаційним 
періодом у подружжі, під час якого відбува-
ється формування індивідуальних особли-
востей та шаблонів спілкування, узгодження 
систем цінностей і вироблення загальної сві-
тоглядної позиції подружжя. Одна з головних 
причин подружніх конфліктів у молодих сімей – 
невідповідність реальних та ідеальних уявлень 
про свого партнера. Вступаючи в шлюб, люди 
часто сподіваються на те, що після того, як вони 
одружаться, їхнє життя стане кращим, цікаві-
шим, їхній партнер зробить їх щасливими [20]. 
На думку В. Альбісетті, кожен з партнерів може 
проявляти свої прагнення і надії щодо шлюбу. 
Разом із тим, розуміючи, що, можливо, ці спо-
дівання перебільшені чи нереалістичні, чи їх 
потрібно скеровувати у певне русло, узгод-
жуючи один з одним, автор наголошує, що 
партнери мають усвідомлювати сферу своєї 
особистої відповідальності [3]. Така робота 
дасть змогу очистити подружні стосунки від 
ілюзорних інтенцій та позбавити подружжя 
від помилкового і марного почуття провини за 
те, що вони виявилися не в змозі забезпечити 
шлюбу якесь міфічне щастя, перейти з ірраці-
онального мислення (ідеальних уявлень про 
партнера) до практичного вирішення актуаль-
них проблем. На думку сімейних психотера-
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певтів, критерієм функціонування сім’ї висту-
пає не відсутність конфліктів або труднощів, 
а ефективність сімейних механізмів інтеграції 
сім’ї, що дають змогу успішно вирішувати кон-
флікти та складні життєві ситуації [20]. Цін-
ність конфліктів у тому, що вони запобігають 
закостенінню системи, є певним стимулом 
до змін та викликом, який потребує творчого 
реагування. Вирішення конфліктів у подружжі 
передбачає насамперед бажання та спря-
мованість партнерів на конструктивне обго-
ворення суперечок, активне слухання і розу-
міння один одного, взаємопристосування, 
а звідси і знаходження нових можливостей їх 
розв’язання та досягнення згоди. Такий підхід 
до вирішення конфліктів у парі створює умови 
для задоволення індивідуальних та спільних 
потреб подружжя, розширює та збагачує сві-
торозуміння партнерів, виводить на новий 
якісний рівень їхні міжособистісні стосунки 
та є умовою формування суб’єктивного благо-
получчя шлюбних партнерів. 

Сімейна система у своєму розвитку стика-
ється також із зовнішніми стресогенними впли-
вами. Важливим фактором благополуччя пари 
є те, як сім’я, як суб’єкт активності, діє у разі 
зіткнення з важкими життєвими ситуаціями, 
що детерміновані як внутрішньосімейними, так 
і зовнішніми обставинами. Труднощі і кризи 
виступають засобом інтеграції сім’ї, а успіш-
ність такої інтеграції залежить від здатності 
та вміння членів сімейної системи, насампе-
ред шлюбних партнерів, знаходити такі спо-
соби подолання проблем, що зберігають їхнє 
здоров’я та повноцінне функціонування всієї 
сімейної системи. У серії досліджень, присвя-
чених стресодоланню у сім’ї, російськими пси-
хологами було виявлено, що найбільш часто на 
початку стресового епізоду подружжям вико-
ристовувався тільки індивідуальний копінг, за 
ним слідували спільні копінг-зусилля партне-
рів (діадний копінг), лише після цього парт-
нери здійснювали пошук соціальної підтримки 
[7]. Діадний копінг розглядається як копінгові 
зусилля одного з партнерів, спрямовані на 
покращення і посилення функціонування парт-
нера та їх інтеракцій. Європейські дослідники 
на чолі з Г. Боденманом відзначають, що наяв-
ність і використання діадного копінгу подруж-
жям має позитивне значення як для успішного 
й ефективного подолання труднощів та стресу 
у сім’ї, так і позитивно впливає на якість подруж-
ніх взаємин [21], що якраз і є необхідною умо-
вою формування суб’єктивного благополуччя 
шлюбних партнерів. Невміння справлятися зі 
стресом за допомогою адекватних стресо-
вому впливу та збалансованих копінг-зусиль 
шлюбними партнерами може стати причиною 
емоційного виснаження, що проявляється 
у відчуттях емоційної перенапруги, спустоше-
ності, вичерпаності власних емоційних ресур-

сів [11, с. 226]. Для уникнення ситуації висна-
ження одного і/або обох партнерів, а також 
хворобливого реагування дітей як основного 
симптому неподолання (non-coping) сімей-
ної системи, шлюбним партнерам необхідно 
навчатися розпізнавати власне стресонаван-
таження та стрес-сигнали партнера, адекватно 
оцінювати індивідуальні та спільні ресурси для 
подолання складних ситуацій та збалансовано 
використовувати весь арсенал індивідуального 
та спільного копінгу у разі зустрічі зі стресом. 
З огляду на те, що на шляху свого розвитку 
сім’я стикається не лише з неочікуваними труд-
нощами, а й великою кількістю прогнозованих 
складних ситуацій, описаних у літературі як 
нормативні кризи (кризові періоди, що пов’я-
зані з передбаченими труднощами у розвитку 
сімейної системи: поява дітей, криза порож-
нього гнізда тощо), подружжя може застосову-
вати копінг превентивного характеру, а також 
проактивний копінг, що спрямований на фор-
мулювання та досягнення цілей у майбутньому 
[2]. Людина, зіткнувшись зі стресом, здійснює 
низку копінг-процесів: інтегрує планування 
та превентивні дії із саморегульованим досяг-
ненням цілей, ідентифікує та залучає соціальні 
підтримуючі ресурси для досягнення пози-
тивного результату. Ефективне використання 
наявних ресурсів, накопичення ресурсів для 
майбутнього допомагає оптимізувати і зба-
лансувати їх витрату, результатом чого є більш 
висока опірність стресу особистості. Тут важ-
ливо відзначити, що у протистоянні стресу 
відіграють роль як потенційні індивідуальні 
характеристики стійкості шлюбного партнера, 
синхронності та узгодженості їх дій, так і сім’ї як 
цілісної і функціональної структури. О. Кляпець 
зауважує, що криза успішно долається, коли 
сімейна система перебудовується відповідно 
до нових завдань і переходить на новий рівень 
функціонування, що супроводжується особи-
стісним зростанням членів родини [6, с. 91–92]. 
Успішне проходження складних життєвих ситу-
ацій подружжям зміцнює та згуртовує їх, плекає 
вдячність до партнера, додає відчуття впевне-
ності та надійності союзу, створює можливості 
для пізнання кращих якостей партнера, містить 
у собі потенціал до особистісного зростання 
кожного зі шлюбних партнерів, стає джерелом 
щастя для обох партнерів.

Для ефективної взаємодії в парі як для вирі-
шення внутрішньоподружніх конфліктів, так 
і досягнення оптимального способу долання 
складних життєвих ситуацій першочергову 
роль відіграє якість їхнього спілкування, що 
одночасно є необхідною умовою формування 
суб’єктивного благополуччя шлюбних парт-
нерів. Якісне спілкування у подружжі ґрунту-
ється на принципі гуманності – формуванні 
та прояві ставлення до іншого, як до себе, 
і до себе, як до іншого, передбачає взаємну 
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щедрість та доброту, повагу та вимогливість. 
Таке подружнє спілкування проявляється 
у відвертості, інтимності, довірі один одному, 
високому рівні взаємної симпатії, конструк-
тивності, рефлексивності, гнучкому, демо-
кратичному характері розподілу ролей у сім’ї, 
інструментальній та емоційній взаємопід-
тримці партнерів. В. Сисенко [13] акцентує на 
важливості довірливо-дружнього спілкування 
між шлюбними партнерами, називаючи його 
«найвідвертішим і найщирішим». Таке спілку-
вання, на думку автора, дає змогу звільнитися 
людині від соціальних масок, які вона змушена 
одягати у зовнішньому світі, це деяка «пси-
хоемоційна гігієна», можливість бути собою. 
Т. Титаренко та Т. Ларіна також підкреслюють 
особливу роль спілкування в подружжі. На їхню 
думку, в сім’ї краще уживаються ті, хто вміє 
спілкуватися, бачити партнера, відчувати його 
емоційний стан, передбачати можливі реакції 
у конфліктних ситуаціях [14]. Повне взаємо-
розуміння проявляється у взаємній готовності 
й умінні співчувати і співпереживати, бачити 
настрій один одного, розуміти, що любить 
і чого не любить, що хоче і чого не хоче чоло-
вік або дружина. Таке взаєморозуміння стає 
можливим за наявності особливої психологіч-
ної близькості між подружжям, яка приходить 
з часом і стає міцною основою подружнього 
і сімейного довголіття. 

Характеризуючи важливість подружнього 
спілкування, В. Сисенко наголошує, що в бла-
гополучних парах довірливо-дружнє спілку-
вання доповнюється інтимно-любовним [13]. 
Цитуючи В. Тарновського: «Симпатія душ без 
статевого потягу – це дружба, а не кохання», 
С. Діденко акцентує на важливості сексуаль-
ного фактору в благополучній сім’ї [5, с. 144]. 
Це співзвучно з численними дослідженнями 
С. Голода, Г. Лора, Р. Найберта, М. Обозова, 
К. Штарке, що виявили зумовленість благо-
получчя сім’ї на різних вікових етапах не лише 
психологічною сумісністю, але й сексуальною 
відповідністю партнерів. М. Обозов зауважує, 
що шлюб – це перш за все психологічний союз 
двох духовно близьких людей з однаковими 
ідеалами, ціннісними орієнтаціями, людей 
з достатнім рівнем сексуальної сумісності 
та спільними поглядами на спільне подружнє 
життя [9]. Одним з основних факторів неза-
доволеності шлюбом дослідники називають 
наявність сексуальних проблем у парі, що стає 
причиною психоемоційного дискомфорту 
обох або одного з партнерів, а також руйнує 
інтимність подружнього стосунку, трансфор-
муючи його в дружній. Зарубіжні дослідження 
доводять, що подружні партнери, більш задо-
волені подружніми стосунками, зберігають 
сексуальну та емоційну близькість у парі, що 
своєю чергою сприяє зміцненню соматичного 
та психологічного здоров’я шлюбних партне-

рів, підвищує якість їхньої подружньої взаємо-
дії та індивідуальної задоволеності шлюбом 
та життям загалом [23; 28]. Виходячи з цього, 
слід відзначити, що інтимно-сексуальна сфера 
життя подружжя є умовою формування суб’єк-
тивного благополуччя шлюбних партнерів. 

З огляду на те, що в структурі суб’єктив-
ного благополуччя особистості міститься 
«позитивний афект» – превалювання у людини 
позитивних емоцій та переживань над нега-
тивними, очевидною є важливість наповнення 
сімейної сфери позитивними почуттями через 
проведення якісного сімейного дозвілля. На 
думку дослідників Мічіганського університету, 
дозвілля як «життя за межами роботи» є одним 
з основних факторів загального благополуччя 
особистості. Вони стверджують, що спільне 
дозвілля асоціюється зі щасливим шлюбом, 
особливо в періоди діадного шлюбного союзу: 
до народження дітей та після того, як діти 
виросли і покинули батьківський дім. Разом із 
тим нині велика кількість людей, що активно 
зайняті у професійній сфері, не надають осо-
бливого значення постійно зростаючій три-
валості власного робочого часу і негативних 
наслідків від такого перевантаження: соматич-
них та психічних розладів, зменшення прове-
деного часу з дітьми і близькими партнерами, 
а також погіршення міжособистісних стосун-
ків у парі. Встановлено, що в дисгармонійних 
сім’ях позитивних актів взаємодії між подруж-
німи партнерами менше, ніж негативних, тоді 
як позитивних актів до сторонніх осіб зберіга-
ється більше, ніж до членів власної сім’ї. Так, 
К. Роджерс відводив особливу роль у зміцненні 
сімейних стосунків спільному переживанню 
радості саме в сім’ї [18]. Спільний відпочинок 
та дозвілля уможливлюють активне та якісне 
спілкування партнерів на позитивному емо-
ційно-психологічному тлі, згуртовують та укрі-
плюють сімейні відносини, збагачують батьків 
та дітей новим позитивним досвідом, дають 
змогу наповнювати власне життя позитив-
ними емоціями та почуватися щасливим кож-
ним з членів сім’ї. Спільне дозвілля в колі сім’ї 
як традиція − це особлива емоційна атмосфера 
спілкування близьких людей, і саме завдяки 
організованому сімейному дозвіллю в сім’ї 
встановлюється сприятливий психологічний 
клімат, що наповнює всіх членів сім’ї радіс-
ними та позитивними моментами, підвищує 
цінність сімейного союзу як простору та часу, 
що здатний суттєво впливати на позитивний 
афект особистості та сприяти загальному 
задоволенню життям людиною.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, факторами суб’єктивного благополуччя 
шлюбних партнерів слід розглядати аспекти 
суб’єктивного благополуччя кожного з парт-
нерів, психофізіологічну сумісність шлюбних 
партнерів, рівень адаптації партнерів один до 
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одного і до спільного життя загалом, якісне 
подружнє спілкування та взаємодію, психо-
логічний клімат у діаді, синхронізація внутріш-
ніх установок на близькі стосунки, узгодження 
позицій та дій партнерів у вирішенні конфлік-
тів та стресових життєвих ситуацій, ефектив-
ність індивідуального і діадного копінгу в парі, 
спільне дозвілля як проведення часу за приєм-
ними заняттями і обмін позитивними невер-
бальними сигналами, що викликають пози-
тивні емоції та достатній рівень згуртованості 
подружжя. Підсумовуючи, важливо зазначити, 
що суб’єктивне благополуччя шлюбних парт-
нерів – складний поліфакторний феномен, що 
об’єднує в собі індивідуальне благополуччя 
кожного з подружжя та якісну діадну взаємодію, 
що передбачає здатність подружжя до ство-
рення умов формування власного благополуччя 
та благополуччя свого партнера, за якої умож-
ливлюється розкриття внутрішнього потенці-
алу особистості та повноцінне функціонування 
кожного з подружжя, а також функціонування 
сімейної системи як простору для успішної 
соціалізації дітей та особистісного зростання 
шлюбних партнерів. Перспективою подальших 
розвідок є емпіричне дослідження суб’єктив-
ного благополуччя особистості у шлюбі, вста-
новлення умов та факторів його формування 
та з’ясування впливу копінгу подружжя на функ-
ціонування сімейної системи та на суб’єктивне 
благополуччя кожного зі шлюбних партнерів.
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