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Тема 2. Психоаналітичні концепції та їх основні методики 
 

План 
1. Психоаналітична теорія З. Фройда. 
2. Аналітична психотерапія. 
3. Вчення Е. Фромма. 
4. Теорія міжособових стосунків Г. Саллівена. 
5. К. Хорні та найновіші течії. 
6. Транзактний аналіз Е. Берна. 
 

1. Психоаналітична теорія З. Фройда 
 

Уявлення про людину. Структура особистості. Термін «психоди-
наміка» було впроваджено у 1918 року Р. Вудвортсом, однак у су-
часній психології обсяг та зміст відповідного поняття визначаються в 
основному психоаналітичними концепціями та індивідуальною психо-
логією А. Адлера. Згідно з визначенням, у центрі психодинамічного 
підходу знаходяться питання, пов’язані з динамічними аспектами психіки, 
тобто мотивами, потягами, спонуками, внутрішніми конфліктами 
(протиріччями), існування й розвиток яких забезпечує функціонування 
та розвиток особистісного «Я». Хоча сам класичний психоаналіз  
З. Фройда завжди розглядався у консультативній психології як надто 
обмежений за своїми можливостями метод (в силу цілої низки причин: 
акцент на сексуальність та проблеми дитячого віку; дуже велика часо-
ва тривалість роботи; відвернення від безпосередньої проблеми 
клієнта тощо), значущість теорії та практики 3. Фройда цим аж ніяк не 
применшується. Справа в тому, що класичний психоаналіз виявився 
напрочуд продуктивним у якості «прабатька» як течій (концепцій та 
психотехнік), що безпосередньо витікають та асоціюються з ним, так і 
тих, що з’явилися як реакція, нехай навіть негативна на нього. 

Крім інстинкту життя, втіленого в поняття «libido», З. Фройд сфор-
мулював також інстинкт смерті («mortido»), який може виявлятись у 
вигляді агресивного потягу. Згідно з основами психоаналізу, подолан-
ня ворожої агресивності – одне з основних завдань людства. В ортодо-
ксальному психоаналізі людина розглядається в енергетичній паради-
гмі, згідно з якою поведінка визначається психічною енергією, її кіль-
кістю та розподіленням. 

Структура особистості. Особистісна структура містить три інстан-
ції: Id (воно) – біологічний компонент, первинне джерело психічної 
активності, вмістище інстинктів, кероване принципом задоволення. 
Зберігається незмінним протягом усього життя людини. Це неусвідом-
лювана частина особистісного «Я», що виступає імпульсивним вито-
ком ваблень та дій. 

 



І. В. Астремська 

 

28 

Ego (я) – центральна інстанція саморегуляції особи. Управління 
принципом реальності, ego контролює поведінку, врівноважуючи ім-
пульси з вимогами соціального оточення, здійснює раціональний ана-
ліз ситуації, виробляє план поведінки, орієнтуючись на навколишнє 
середовище. 

Super-ego – (над-я) – моральна інстанція особистісного «Я», що ви-
робляє оцінку дій або намірів з точки зору припустимості їх з ураху-
вання суспільних норм, правил, цінностей та ідеалів. Являє собою 
засвоєну (інтеріоризовану) шкалу цінностей. 

Для характеристики особистісного стану З. Фройд запровадив по-
няття «боязнь». Він розрізняв три види боязні: невротичну, реалістич-
ну та моральну. Боязнь виникає з конфлікту між Id, Ego – Super-ego.  
З нею пов’язані почуття вини та механізми психологічного захисту «Я». 

Модель особистісної структури З. Фройда стала, по суті, однією з 
перших психологічних концептуальних моделей особи, причому отри-
маної емпіричним шляхом, за допомогою констатації реальних фактів 
у процесі дослідницької та лікувальної роботи. 

Стадії психосексуального розвитку. Згідно з ученням З. Фройда, до 
п’ятирічного віку особистість дитини, в основному, встановлюється як 
цілісне утворення. У періоді психосексуального становлення 3. Фройд 
визначив п’ять фаз, які відображають своєрідність психосексуального 
розвитку: 

Оральна фаза: від народження до півтора року. Фаза, в якій розви-
вається усвідомлення дійсності. Годування материною груддю задово-
льняє потребу в їжі. Потім з розвитком зубів, додається задоволення 
від кусання. Важливий постійний тілесний та емоційний контакт з 
дитиною, забезпечення базисних потреб, адже дитина повністю зале-
жить від матері. 

Анальна фаза: від півтора до трьох років. Згідно з теорією  
З. Фройда, в цей період зона анусу стає визначальною, адже дитина 
оволодіває актом дефекації. Поєднані з ним задоволення, довільна 
затримка або здійснення акту стають визначальним моментом форму-
вання особи. Батьки й доросле оточення, як відомо, приділяють спеці-
альну увагу процесу оволодіння дитиною діяльністю анусу. 

Фалічна фаза: у віці від трьох до шести років, основною зоною, за 
З. Фройдом, є ділянка геніталій, яка викликає інтерес та спроби мані-
пулювання, включаючи й протилежну стать. З. Фройд стверджував, що 
в цьому віці виникає Едіпів комплекс у хлопчиків (коли мати виступає 
об’єктом любові) й комплекс Електри (коли дівчинка прагне домогти-
ся схвалення та любові батька). Відкриття того факту, що «на місці 
опуклості у дівчаток впуклість» призводить до виникнення «комплек-
су кастрації» у хлопчиків та «заздрості до пеніса» у дівчаток. Ця фаза 
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має вирішальне значення в ідентифікації із відповідною статі ролевою 
поведінкою, у процесі якої величезне значення має спілкування батьків 
з дитиною, в якої прокинулася хоч і дитяча, але сексуальність. Невірне 
(побудоване на заборонах) виховання в цій фазі призводить до таких 
патологічних проблем та рис, як низька самоповага, гіпертрофоване 
почуття вини, конфліктність, категоричність. 

Латентна фаза: від шести до дванадцяти років, тобто після зникнення 
Едіпова комплексу. Проблеми сексуальності відходять на другий план. 
Натомість з’являються інтереси, пов’язані з навчанням, спортом, спілку-
ванням з однолітками, тобто, в ширшому плані – з соціалізацією. 

Генітальна фаза: від дванадцяти (пубертат) до вісімнадцяти років 
і далі, за З. Фройдом, до старості. На цій стадії підлітки, незважаючи 
на сексуальність та сексуальне експериментування, навчаються транс-
формувати свою сексуальну енергію до різноманітних прийнятних 
видів соціальної активності (сублімація). Вони навчаються встановлю-
вати стосунки з особами протилежної статі, вивільняються од батьків-
ської опіки, «примірюють» різноманітні соціальні ролі та формують 
здатність «любити й працювати», завершуючи процес ідентифікації 
власного «Я». 

Поняття захисних механізмів та їх характеристика. З. Фройдові 
належить найважливіша ідея, яка стосовна і власне психотерапевтич-
ного процесу: положення про психологічний опір клієнта, який вияв-
ляється в тому, що його ego захищає себе з метою уникнути «боязні» 
від тих переживань, котрі для нього неприйнятні. Форми опору найрі-
зноманітніші: гумор, мовчання, засинання тощо. Проте найсуттєвішим 
для психотерапії є така форма опору, як «перенесення» («трансфер»), 
тобто перекладання на психотерапевта почуттів, викликаних свого 
часу іншими значними для клієнта особами. Вважаючи спочатку «пе-
ренесення» перепоною для лікування, З. Фройд пізніше відкрив, що 
саме цей феномен робить можливим самозцілення, оскільки в процесі 
повторного переживання минулих психологічних травм клієнт позбав-
ляється їх, усвідомлюючи те, чого раніше не усвідомлював. Сукуп-
ність переживань, пов’язаних із явищем «перенесення», отримала на-
зву «невроз перенесення». Заразом відзначимо, що цей феномен має і 
зворотний бік, тобто він можливий також і з боку психотерапевта. У 
цьому випадку він називається «контр-перенесення». 

Серед психологічних механізмів ego-захисту вирізняються такі: 
раціоналізація, заперечення, регресія, витискання, проекція, інтроек-
ція, ідентифікація, інтелектуалізація, заміщення, сублімація. 

У класичному психоаналізі вирізняються ще кілька механізмів, зо-
крема, «компенсації», «ритуалу», «ізоляції» та «часткової (компроміс-
ної) реакції». 
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2. Аналітична психотерапія 
 

Структура особи. Психотерапевтична концепція К. Юнга настільки ж 
пов’язана у своїх основах з концепцією З. Фройда, наскільки й відмінна 
від останньої, що на наш погляд пояснюється насамперед особистими 
властивостями створювача аналітичної психології, а вже потім усіма 
вихідними обставинами. Проблема взаємозв’язку та взаємовизначення 
особистості, змісту й простору її «життєвого світу», в тому числі й ре-
зультатів діяльності, – одна з найзагадковіших та найменш вивчених 
проблем психології. Тому в нашому короткому огляді ми схарактери-
зуємо ті особливості концепції К. Юнга, які мають характер, що 
найбільш відрізняє їх від ортодоксального психоаналізу. 

В аналітичній психології К. Юнга уявлення про структуру особи 
набагато складніше, ніж у класичному психоаналізі. Насамперед  
К. Юнг відокремив різні психологічні типи особи, що визначаються 
переважанням тієї чи іншої з основних, за К. Юнгом психічних функ-
цій: відчуття, мислення, почування та інтуїції. Відповідно – сенсорний, 
розумовий, етичний та інтуїтивний особистісний типи. Кожна із за-
пропонованих моделей особистісних типів характеризувалася за допо-
могою розкриття специфіки способів їх взаємостосунків зі світом. Так, 
наприклад, сенсорний тип відрізняється ситуативним реагуванням, 
відсутністю емоційних затримок, в той час, як розумовий тип усе своє 
життя підкоряє інтелектуальним міркуванням та формулам. Розумовий 
та етичний типи були віднесені К. Юнгом до раціональних, а сенсор-
ний та інтуїтивний – до ірраціональних. До того ж К. Юнг впровадив 
поняття «психея», яке охоплює особу як цілісність. За К. Юнгом, 
«психея» – це увесь нефізичний простір, що складає свою власну реа-
льність. У межах «психеї» циркулює «життєва енергія» (лібідо), рух 
якої підлягає принципам еквівалентності, ентропії та протилежностей. 
Інакше кажучи, будь-який дисбаланс у розподіленні енергії викликає 
компенсаторні тенденції. 

Цілісна структура «психеї» містить такі компоненти: внутрішній 
світ, анімус (аніма), тінь, самість (self), ego, персона (маска), особисте 
позасвідоме, колективне позасвідоме (архетипи) та свідомість. Причо-
му «маска» та ego належать галузі свідомості. 

Власне «я» (ego), за К. Юнгом, – комплекс репрезентацій, що скла-
дають центр поля свідомості, володіють досить високим ступенем 
стійкості та ідентичності. Зрозуміло, що ego для К. Юнга – частина 
«психеї». Маска (персона) – зовнішній шар, «фасад» особи. Ця інстан-
ція містить у собі соціальні ролі, стиль поведінки, переважну зовніш-
ність, тобто це обличчя і лик людини, які вона подає іншим. 
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Особисте позасвідоме – зона, суміжна з ego. Вона містить у собі за-
буті переживання, які тим не менш можуть актуалізуватися. Пізнається 
воно, як і в З. Фройда, через інакомовлення. 

Колективне позасвідоме, за К. Юнгом, «вмістилище світових про-
цесів, відкладених у структурі мозку та нервової системи, що склада-
ють у своїй сукупності позачасовий та вічний образ світу, на противагу 
нашій свідомій одномоментній картині світу». К. Юнг волів навіть 
говорити про «колективну психею». Саме в ній містяться архетипи, 
тобто колективні загальнолюдські уявлення універсального порядку, 
які визначають специфічні людські (як виду) способи поведінки та 
темп переживань. 

Архетипи (вони ж «імаго», «корінні іміджі», «домінанти», «поведі-
нкові патерни» у термінах К. Юнга) бувають двох типів: персоніфіко-
вані (наприклад, анімус-аніма) і такі, що трансформуються (напр. са-
мість). Приклади архетипів: Отець, Бог, Діва, Герой, Дитя. 

Анімус (у жінок) – аніма (у чоловіків) – архетипи, що втілюють чо-
ловіче та жіноче начало в осіб відповідної протилежної статі. Експлі-
кативна функція цього архетипу виявляється, приміром, в аналізі  
чоловічо-жіночих стосунків, коли жінка проектує свій анімус на парт-
нера, у відповідності з чим сприймає його як стійкого, здатного захи-
щати та ін., тоді, коли той сам може відчувати потребу в жіночій опіці, 
перебуваючи під владою архетипу Матері, що призводить до міжосо-
бистісного конфлікту. 

Тінь – архетип, що являє «темну», «низьку», гріховну інстанцію 
особистості. Якщо провести аналогію з З. Фройдом, «тінь» відповідає 
сексуальним інстинктам. Для К. Юнга «тінь» – те неприємне людині в 
самій собі, що вона ховає від самої себе та від інших. Разом із тим  
К. Юнг вважав, що «тінь» може справляти й позитивний вплив на 
людину не лише самим фактом сприйняття її, а й тим, що «тінь» може 
трансформуватися у протилежному напрямку, коли її зміст визнається 
природним, «легальним». 

Самість – це, за К. Юнгом, центральний архетип у структурі особи-
стості. Архетип впорядкованості й цілісності особистості. К. Юнг пи-
сав: «...самість є якість, що переважає свідоме ego. Вона охоплює не 
лише свідомість, а й несвідому психею, отже, є, так би мовити, осо-
бою, якою ми також перебуваємо». 

Самість, по суті, – це архетип потенціалу людської особи, кінцева 
мета самоздійснення. 

Стадії розвитку. На відміну від З. Фройда, який вирізняв п’ять ос-
новних стадій психічного розвитку, К. Юнг, вважаючи підхід З. Фрой-
да редукціоністським, прагнув вести мову про деякі загальні періоди 
життєвого циклу. Замість поняття «фіксація» К. Юнг віддавав перевагу 
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термінові «незрілість», що легко асоціюється з тим чи іншим періодом 
розвитку. Розглянемо їх детальніше. 

Досексуальний період. На цій стадії сексуальний інстинкт незнач-
ний. Основна характеристика періоду – функція годування та фізично-
го, як і психічного, зростання. На цій стадії життя індивіда характери-
зується безпроблемністю в зв’язку з тим, що примітивній свідомості 
недоступні серйозні протиріччя. Від народження до трьох років. 

Передпубертатний період. Від 3–5 років, хоча й суттєві індивідуа-
льні відмінності, до 10–13 років. Основні завдання цього періоду – 
розширення обсягу свідомості за рахунок навчання, й поступове, хоча 
й неповне, надбання автономії стосовно сім’ї. Важлива частина періо-
ду – те, що дитина багато в чому ототожнює себе з домівкою своїх 
батьків та своєю залежністю від них. За цього ж періоду одержують 
початковий розвиток сексуальні інстинкти. 

Пубертатний період. Від 10–13 до 19–20 років (у дівчат) і до 25  
(у юнаків). До речі, подібне, необумовлене фізіологією продовження 
періоду – властива взагалі К. Юнгу тенденція значно розширювати 
простір життя, що пов’язують з його психотерапевтичною установкою 
не дати клієнтові відчути, що він, так би мовити, «вже за пагорбом». За 
цього періоду на індивіда накладається не лише тягар сексуальності, а 
й проблеми соціального самовизначення та самоствердження. Підліток 
і юнак стикається з протидією й різними впливами батьків, опиняється 
перед необхідністю вибору життєвих шляхів. Уперше виникає небез-
пека однобічного розвитку. 

Юність. Від 20–25 до 35–40 років. Це стадія, коли, за словами  
К. Юнга, індивід повинен «прокласти свою власну дорогу» в житті, в 
іншому випадку на нього чекають психологічні проблеми. Спільними 
напрямками та змістом активності за цього періоду є створення сім’ї, 
народження дітей й облаштування власної домівки, як і вирішення 
питань службового успіху та професійного вдосконалення. Спеціальні 
проблеми періоду полягають у «подоланні очарування материнською 
анімою» – для мужчин або «анімусу батька» – для жінок. В цілому ж, 
це період зростаючої відповідальності та зростаючої свідомості (знан-
ня, смислу). 

Середній вік. За межами сорока років, коли настає друга половина 
життя. За К. Юнгом, своєрідність цього періоду в тому, що вже прожи-
то досить багато, але сенс життя, виявляється, ще не розкритий, адже 
він – не виняткова приналежність свідомості. Розпочинається час за-
глиблення до своєї внутрішньої природи. Це час пожинати плоди своїх 
минулих зусиль. 

Старість. За межами 60–65 років необхідно сприйняти свій вік як 
«старість», оскільки такі реалії життя. К. Юнг цікавився цим періодом 
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життя людини чи не більше решти представників психології. К. Юнг 
вважав, що в цьому віці слід жити, дивлячись не назад, а в себе. За  
К. Юнгом, старість – винятково плідний період для особистого розви-
тку, бо відкриває шлях для здійснення потенціалу – «самості». Він 
відзначав: «Людські цінності, й навіть тіло, мають тенденцію перетво-
рюватися на свої протилежності». Чоловіки стають більш жіночними, 
жінки – мужніми, а рівнодіюча аніми та анімусу відкривають шлях до 
гармонії. Старість – це період життя, коли телеологія життя трансфор-
мується в його (життя) продовження за межами земного буття індиві-
да, поступаючись місцем релігійному досвідові. 

 

3. Вчення Е. Фромма 
 

Ім’я Еріха Фромма асоціюється у більшості дослідників з так зва-
ним «фрейдо-марксизмом». І справді, з ранніх років на Е. Фромма 
обидві ці фігури значно вплинули; ідеї К. Маркса – в усвідомленні 
залежності розвитку індивіда від політичної та соціальної організації 
суспільства, а ідеї З. Фрейда – у напрямку, стосовному визнання дії 
ранніх дитячих вражень та сім’ї в цілому на психічний та особистісний 
розвиток. Е. Фромму належить ряд понять, що вплинули на розвиток 
уявлень про сучасне суспільство й надали формуючого впливу на ідею 
необхідності психотерапії не окремої особи, а суспільства в цілому. 

Відмовившись від фрейдівського поняття «лібідо», й, висунувши 
насамперед соціальні й культурні умови, що визначають особистісний 
розвиток, Е. Фромм, разом з тим, вважав, що процес розвитку 
пов’язаний з задоволенням базисних, екзистенційних потреб. Згідно з 
Е. Фроммом, ці потреби містять у собі: 

Потребу в прихильності, яка в свою чергу може бути конструкти-
вною або деструктивною. Скажімо, потреба в прихильності може за-
довольнятися шляхом підкорення або домінування (мазохістським або 
садистським чином). Стверджуючи, що ця потреба, котра є похідною 
від умов існування людини, має симбіотичний характер, Е. Фромм 
виводив соціальні лиха, такі, як наркоманія або тиранія із домінування 
тієї чи іншої тенденції у задоволенні цієї потреби. Основну відмінність 
вказаних деструктивних способів задоволення потреби в прихильності 
Е. Фромм вбачав у відсутності любові. Конструктивний спосіб  
Е. Фромм пов’язував з поняттям «зріла любов», основні складові «зрі-
лої любові» – турбота, повага і знання. 

Потребу в трансценденції. Ця потреба виводиться Е. Фроммом з 
постулювання творчого характеру людської природи, згідно з яким 
людина, стикаючись із протиріччями життя, долає свою пасивність  
і трансформує енергію творчості у творення або руйнування. За  
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Е. Фроммом, ознака людини безсилої – руйнівна активність, до якої 
трансцендує неспроможність творення, реалізуючи потребу в трансце-
нденції. Е. Фромм стверджував, що природа людської потреби в тран-
сцендуванні подвійна, суміщуючи потенції щастя та здатність до са-
моруйнування. 

Потребу в укоріненості. Потреба виведена Е. Фроммом із традицій 
первісного суспільства (матріархального й патріархального), а також із 
стану класичного психоаналізу про наявність інцестуозних зв’язків 
між матір’ю та дитиною. Згідно з Е. Фроммом, найфундаментальніший 
психологічний зв’язок – між людиною та її матір’ю. «Мати – це жив-
лення, мати – це любов». Бути любимим нею – значить, бути живим, 
бути укоріненим, бути вдома. Відмінність від З. Фрейда тут у тому, що 
Е. Фромм відмовляється від акценту на сексуальності корінних зв’язків та 
звертає увагу на їх ірраціональну, афективну природу. Потреба в уко-
ріненості, за Е. Фроммом, має універсальний загальнолюдський харак-
тер і надзвичайно важлива для психологічної захищеності індивіда. 

Потребу в самовизначенні. Інколи словами її можна означити як 
«потребу в персоналізації». Е. Фромм підкреслював необхідність роз-
витку самосвідомості й відстоювання свого індивідуального «Я» з 
позицій досвіду і знання; надбаних у самостійній життєвій активності. 
Е. Фромм висловлював занепокоєння зростаючим «стадним конформі-
змом», коли людина відмовляється од власного «Я». 

Потребу в орієнтації. Оскільки Е. Фромм вважав, що людина –  
істота, що потребує визначення смислу власного життя, він вирізнив 
як рівень продуктивного життя необхідність (потребу) перспективи 
розвитку. За Е. Фроммом, «каркас» орієнтацій і прихильностей склада-
ється в ранньому дитинстві, коли людина навчається використовувати 
уявлення та міркування для подолання труднощів. Для Е. Фромма 
прихильність означає дотримання гуманістичної етики, в якій найвища 
цінність та доброчесність – людське існування. 

Е. Фромм розрізняв одну продуктивну та чотири непродуктивні 
орієнтації особистості. Продуктивна орієнтація формується на основі: 
любові, праці й думки (йдеться про думку як характеристику активної 
роботи свідомості). Поведінка психічно здорових людей становить 
собою співвідношення цих трьох іпостасей у тій або іншій пропорції. 
Ключовою властивістю здорового індивіда є біофілія, тобто любов до 
життя. Людей з непродуктивною орієнтацією розподілено за чотирма 
типами: рецептивний, експлуативний, накопичувальний і ринковий. 
Протилежністю біофілії є некрофілія, або потяг до смерті, руйнування, 
занепаду. Некрофілія – одна з трьох характерних рис, які становлять 
синдром занепаду, двома іншими є нарцисизм – надмірне захоплення 
собою та інцестуальний симбіоз – довічна прихильність людини до 
матері або того, хто її заміняє. 
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4. Теорія міжособових стосунків Г. Саллівена 
 

Теоретична й практична діяльність Г. Саллівена пов’язана насам-
перед із використанням, хоча й переосмисленим, основних понять 
класичного психоаналізу та аналітичної психотерапії. «Психічна 
енергія», «раннє формування», «знак», «символ», «персона» – цими 
термінами сповнені праці Г. Саллівена. Однак обсяг та зміст понять, 
зафіксованих запозиченою термінологією, мають у Г. Саллівена ін-
ший, міжособистісний та соціально-орієнтований смисл. 

У центрі концепції Г. Саллівена знаходиться поняття «динамізм», 
під яким розуміється «відносно стійка структура розподілу енергії», 
зокрема в міжособистісних стосунках. 

За Г. Саллівеном, існують дві широкі категорії «динамізму»: зона-
льний динамізм (фізична активність – харчування, пиття, випорожнен-
ня тощо) та міжособистісний динамізм (від ставлення до самого себе 
до ставлення до інших, до групи, до соціальних класів, навіть нації). 

Особливу роль Г. Саллівен вбачав у мові як у способі використання 
знаків та символів, а також ранньому досвіді, що складає основу  
персоналізації, тобто побудування індивідуального, неповторного 
динамізму. 

Поряд з поняттям персоналізації, Г. Саллівен використовував і по-
няття «персоніфікація», що трактувалося як фантастичне втілення в 
будь-який образ значущих переживань (від дитячого «діда Бабая» до 
фольклорного Діда Мороза). Вчений та практик Г. Саллівен вважав, 
що стереотипи свідомості суть персоніфікації певної групи людей, 
узятої в цілому: персоніфікуються також соціальні інститути, націона-
льні спільноти тощо («дядько Сем», «Батьківщина-мати» та ін.). Пер-
соніфікація, за Г. Саллівеном, пов’язана з пробудженням усвідомлення 
власного тіла й потребою втілення свого образу в певну речову конк-
ретність. Багато культурних стереотипів несуть не що інше, як персо-
ніфікація або комплекс персоніфікацій. Основні різновиди персоніфі-
кацій – персоніфікація себе та персоніфікація інших. Звідси важливе 
положення Г. Саллівена про «ілюзію особистої мотивації». 

Психотерапевтичній тактиці Г. Саллівена властиве використання 
феномену «перенесення», концепції «опору» та схильність працювати 
з клієнтами, що відчувають тривожність. «Коли немає тривожності, – 
писав Г. Саллівен, – справжньої ситуації співбесіди не існує». Увага  
Г. Саллівена до соціальних аспектів психологічної адаптації дозволила 
йому сформулювати концепцію психотерапевтичної спільноти за 
принципом «на півшляху додому», що стало однією з передумов вини-
кнення особливої групової психотерапії для алкоголіків та наркоманів 
(«Анонімні алкоголіки»). 
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5. К. Хорні та найновіші течії 
 

Завдяки діяльності Карен Хорні (1885–1952) одержала розвиток  
соціокультурна теорія особистості, основою концепції якої є важли-
вість культурних і соціальних впливів на особистість. 

Згідно з К. Хорні, для дитинства характерні: потреба в задоволенні 
і потреба в безпеці. Задоволення охоплює всі основні біологічні потре-
би: в їжі, сні тощо. Але головною в розвитку дитини є потреба в без-
пеці – бути улюбленою, бажаною і захищеною. К. Хорні вважала, що 
поведінка батьків, що перешкоджає задоволенню цієї потреби, сприяє 
формуванню патологічної особистості. Нестала, непослідовна поведінка 
батьків, насмішки, невиконання обіцянок, надмірна опіка, емоційна 
відчуженість сприяють розвитку базальної тривоги – «відчуттю самот-
ності та безпомічності перед обличчям потенційно небезпечного 
світу». Базальна тривога виявляється в усіх взаємовідносинах людини 
та у її світосприйнятті, оскільки це інтенсивне і всепроникне відчуття 
відсутності безпеки. 

Так, етіологію невротичної поведінки варто шукати в порушених 
відносинах між дитиною і батьками. 

Щоб подолати почуття недостатньої безпеки, ворожості, безпоміч-
ності, властиві базальній тривозі, дитина часто змушена вдаватися до 
різних захисних стратегій. 

К. Хорні описала десять таких стратегій, що одержали назву невроти-
чних потреб (або невротичних тенденцій), що наявні в усіх людей і вияв-
ляються у певному стилі поведінки. Здорова людина поводиться, гнучко 
реагуючи на різноманітні ситуації, замінюючи один стиль на інший, зале-
жно від мінливих обставин. Потреба набуває невротичного характеру, 
якщо людина невтомно намагається перетворити її задоволення в спосіб 
життя: «якщо він (невротик) потребує любові, то повинний одержати її від 
друга і ворога, від роботодавця і чистильника взуття». 

У центрі концепції К. Хорні – поняття самореалізації, що відобра-
жає внутрішній потяг до позитивного розвитку особистісного потенці-
алу. Відповідно, коли це прагнення порушується (у трактуванні  
К. Хорні, зовнішніми, соціальними, як правило, перешкодами), людина 
стає невротиком, який переживає внутрішній конфлікт. 

К. Хорні розробила корисний для практикуючого психолога пере-
лік основних невротичних симптомів: 1) непослідовність та непевність 
поведінки; 2) підкреслена безнадійність; 3) боязнь перемін; 4) постійне 
наполягання на власній правоті (як захист від внутрішніх конфліктів); 
5) сором’язливість та несміливість; 6) мстивість або садистичність у 
поведінці; 7) значна втомлюваність (в результаті витрати енергії на 
внутрішні конфлікти). 
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Згодом К. Хорні об’єднала невротичні потреби в три основні стра-
тегії міжособистісної поведінки, описавши їх як орієнтацію: «від лю-
дей»; «проти людей»; «до людей». 

Таблиця 1 
Невротичні тенденції особистості за К. Хорні 

 

Надлишкова 
потреба 

Прояви у поведінці 

1. У любові і 
схваленні 

Невгамовне прагнення бути улюбленим і бути 
об’єктом захоплення з боку інших; підвищена 
чутливість і сприйнятливість до критики, 
знехтування або недружелюбності. 

2. У керівному 
партнері 

Надмірна залежність від інших і страх одержати 
відмову або залишитися на самоті; переоцінка 
любові – переконаність у тому, що любов може 
вирішити усе. 

3. У чітких 
обмеженнях 

Превага такого життєвого стилю, при якому 
першорядне значення мають обмеження і 
встановлений порядок; невимогливість, 
задоволення малим і підпорядкування іншим. 

4. У владі Домінування і контроль над іншими як самоціль; 
презирливе ставлення до слабкості. 

5. В експлуатуванні 
інших 

Побоювання бути використаним іншими або страх 
виглядати «тупим» у їхніх очах, але небажання 
почати що-небудь, щоб перехитрити їх. 

6. У суспільному 
визнанні 

Бажання бути об’єктом захоплення з боку інших; 
уявлення про себе формується залежно від 
суспільного статусу. 

7. У захопленні 
собою 

Прагнення створити свій прикрашений образ, позба-
влений вад і обмежень; потреба в компліментах і 
лестощах з боку оточуючих. 

8. У честолюбстві Сильне прагнення бути найкращим, незважаючи 
на наслідки; страх невдачі. 

9. У самодостатності 
і незалежності 

Уникнення будь-яких відносин, що припускають 
взяття на себе будь-яких зобов’язань; 
дистанцюнування від усіх і всього. 

10. У бездоганності і 
незаперечності 

Спроби бути морально непогрішним і бездоганним 
у всіх відношеннях; підтримка враження 
досконалості і чесноти. 

 
У невротичної особистості зазвичай переважає одна з них. Відпові-

дно до запропонованого поділу виділяються такі типи особистості: 
1. Поступливий. Орієнтується на людей, проявляє залежність, нерішу-

чість, безпорадність, думає: «Якщо я поступлюся, мене не чіпатимуть». 
2. Відокремлений. Орієнтація – «від людей»; така людина думає: 

«Якщо мене відсторонити, зі мною все буде в порядку», каже: «Мені 
все одно»; нічим і ніким не захоплюється. 
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3. Ворожий. Орієнтація – «проти людей», для нього характерно до-

мінування, ворожість, експлуатація. Така людина думає: «У мене є 

влада, мене ніхто не чіпатиме», слід боротися проти всіх і будь-яку 

ситуацію оцінити з позиції: «Що я буду мати від цього?». Ворожий тип 

здатний діяти тактовно і дружньо, але його поведінка завжди націлена 

на отримання контролю і влади над іншими, на задоволення особистих 

бажань і амбіцій. 

У концепції К. Хорні можна легко впізнати поняття та ідеї ранніх 

етапів психоаналітичного підходу (напр. «ідеалізований образ» – 

«комплекс переваги»; «агресивність» та «безпомічність» – «реакція 

формації» тощо). До того ж поняття самореалізації запозичене у  

К. Юнга (індивідуація). Тим не менш, важливо інше, а саме: К. Хорні 

остаточно перенесла проблематику психологічної допомоги до соціу-

му, тобто її поняття «невротик» має не медичний, а соціально-

психологічний характер. 

Із найновіших уявлень представників психодинамічного підходу 

заслуговують згадки Х. Слогніц та Б. Марголіс, чиї дослідження та 

практика роботи у 70-і та 80-і роки стали цінним внеском для пробле-

матики психологічної допомоги клієнтам, які традиційно раніше не 

приймалися до роботи зокрема нарцисичних, з недосить високим куль-

турним рівнем, а також – у розв’язанні проблем у соціальній галузі та в 

галузі емоційної освіти. 
Таким чином, психодинамічна парадигма в консультативній психо-

логії знайшла й знаходить широке застосування практично в усіх на-
прямках, пов’язаних з психологічною допомогою. Постійно розвиваю-
чись та збагачуючись, цей напрямок знаменний двома особливостями: 
своєю роллю у виникненні практичної психології та явною тенденцією 
від клінічно-особистісної до соціальної психотерапії. 
 
 

6. Транзактний аналіз Е. Берна 
 

Одним з найпопулярніших психотерапевтичних концепцій, транза-
ктний аналіз, тобто аналіз взаємодій Е. Берна, став широко відомим ще 
в 60-і роки, коли одна за одною вийшли книги Е. Берна, які завоювали 
статус бестселерів практично в усьому світі. 

Концепція Е. Берна виходить із здатності індивіда усвідомити свою 
поведінку й відокремити неадекватні її структури («патерни») від себе. 
Оскільки в людини є право вибору, вона може стати незалежною від 
свого минулого, від нав’язаних їй стереотипів поведінки і тим самим 
змінити долю («життєвий сценарій»). Загалом відмінність концепції  
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Е. Берна від інших полягає – і це слід підкреслити особливо в тому, що 
він не фіксує уваги й зусиль на окремих поведінкових структурах, а 
апелює до більш значущих та триваліших форм та результатів по-
ведінки. Йдеться, кінець-кінцем, про долю людини, й навіть не лише її 
власну долю, а про долю цілого її роду, оскільки сценарій життя – на 
те й сценарій, що він підкоряє собі, своїй програмі життя кількох по-
колінь у сім’ї. Інакше кажучи, до концепції Е. Берна введені також 
взаємини з часом. Є навіть спеціальна транзакція: «структурування 
часу». Розглянемо ключові поняття концепції. 

В центрі концепції – поняття «его-стан». Таких «его-станів» Е. Берн 
вирізняє три: батько, дитина й дорослий. «Батько» – це «его-стан» з 
Стероризованими раціоналізованими нормами повинностей, вимог та 
заборон. 

«Дитина» – его-стан імпульсивного емоційного реагування із спон-
танною (хоча він може при цьому варіюватися – від безпомічних до 
протестуючих) поведінкою. 

«Дорослий» – его-стан, який втілює в себе неначе об’єктивну, роз-
судливу й разом із тим емпатичну, доброзичливу частину особистості. 

Згідно з Е. Берном, усвідомлення клієнтом свого актуального его-
стану – перший крок до змінення поведінки в бік його оптималізації. 

Детально розроблена концепція Е. Берна зі своєю мовою, своєю ба-
зисною термінологією пропонує ще цілу низку понять, істотних для 
розуміння того, що, за Е. Берном, відбувається між людьми у спілку-
ванні. Ось короткий опис цієї термінології. 

«Гра» – фіксований та неусвідомлений стереотип поведінки, коли 
особа прагне уникнути близькості, тобто повноцінного контакту шляхом 
маніпулятивної поведінки. Приклади ігор: «Так, але...», «Ой, якби не 
ти...», «Який я нещасний...», «Подивись, що ти зробив зі мною...» тощо. 

«Погладжування» – транзакції, спрямовані на індуціювання пози-
тивних або негативних почуттів. Розрізняють погладжування позитив-
ні («Ви мені симпатичні»), негативні («Ти мені неприємний»), умовні 
(«Ти б мені більше подобався, якби...») та безумовні («Я приймаю тебе 
таким, як ти є»). 

«Вимагання» – спосіб поведінки, за допомогою якого люди реалі-
зують звичні установки, викликаючи у себе негативні почуття й неначе 
вимагаючи своєю поведінкою, аби їх заспокоювали. «Вимагання» – це 
звичайно те, що одержує ініціатор гри у її кінці. 

«Заборони та ранні рішення» – одне з ключових понять транзактно-
го аналізу, що означає послання, яке передається в дитинстві від бать-
ків до дітей, із его-стану «дитина» в зв’язку з тривогами, турботами та 
переживаннями батьків. Ці заборони можна порівняти зі стійкими 
зразками поведінки та ін. У відповідь на ці послання дитина приймає 
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те, що називається «раннє рішення», тобто формули поведінки, що 
випливають із «заборон». 

Приклади заборон та ранніх рішень: 
«Не висуватися» – «Треба бути непомітним, інакше буде погано» 

або «А я висуватимуся!». Або «Я робитиму все, що схочу, і завжди!». 
«Життєвий сценарій» – явна аналогія зі «стилем життя» А. Адле-

ра, містить у собі: батьківські послання (заборони), ранні рішення (у 
відповідь на них), ігри, які реалізують ранні рішення й до того ж очі-
кування та припущення про те, чим завершиться п’єса життя. 

Транзактний аналіз Е. Берна. Вимірювані компоненти особистості: 
Сприяє розвиткові Батько – адаптивний компонент Батько, що 

включає характеристики, що сприяють індивідуальному розвитку, 
самоповазі людини. Для нього характерна: гуманістична філософія 
життя. Гуманізм у вихованні дітей, що виявляється в таких рисах як 
повага, правдивість, розуміння, близькість. 

Консервативний Батько – пригнічує, Батько, який знецінює себе, 
високо критичний, караючий, неадаптивний. 

У нього авторитарна філософія, ригідність, заснована на силі і сва-
віллі; особливо яскраво виявляється у вихованні. 

Дізнатися, чи володіє особистість Батьком, можна, якщо з’ясувати, 
чи присутні в ній почуття сорому, ніяковості і провини – це значить, 
що Батько присікає Дитя. 

Раціональний Дорослий – адаптивний, з добре розвиненим почут-
тям реальності, повно і швидко отримує інформацію і обробний її. 
Яскраво виявляє спрямованість до мети, гнучка поведінка, орієнтована 
на вирішення проблем. 

Ірраціональний Дорослий – зі спотвореним відчуттям реальності та 
здатністю отримувати та обробляти інформацію. Що в поєднанні з 
неповноцінним мисленням знижує можливості адаптованого поведінки. 

Позитивне Дитя – переважає інтерес до життя, радість, інтуїція, 
пошук задоволень. Розуміючий, адаптується дитина. 

Важке Дитя – переважають імпульсивні, егоцентричні, опозиційні, бу-
нтівні прояви у поведінці. Характерна залежність, боязкість, дезадаптація. 
Так як діти народжуються, не маючи внутрішнього цензора, їх перші 
хворобливі докори совісті є результатом трансакцій Батько Дитина. 

Кожен стан по-своєму відноситься до часу. Дитяче стан час не цінує. 
Батьківський стан живе в минулому. Доросле стан вміє цінувати час. 

Життєва енергія, рушійна прогрес всередині особистості і між по-
коліннями людей, отримала назву Фасіс. 

Катексис – прийняте поняття, що означає перехід психічної енергії, 
Фасіс, з однієї частини особистості в іншу. Тільки Фасіс в результаті 
негативних емоцій швидко витрачається і вимагає нового наповнення. 
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А значить, і нових негативних емоцій. Такі люди шукають можливості 
розгніватися або образитися. 

Патологія его-стану Дорослий може бути результатом браку адек-
ватної інформації. Зазвичай вся проблема в контамінації. Цей термін 
використовується, щоб пояснити проникнення одного его-стану в ін-
ше. Людина приймає Батька або Дитину за Дорослого. 

Аналіз дій: 
Будь-яка взаємодія має соціальний та психологічний рівні. У явній 

взаємодії ці рівні збігаються, в прихованому – не співпадають. 
Всі взаємодії з самим собою, між двома, а також великою кількістю 

людей можна описати шістьома варіантами або типами взаємодій. 
– Відхід у себе. 
– Процедура (серія простих, додаткових Дорослих взаємодій, спря-

мованих на отримання передбачуваного або нередбачуваного результату). 
– Операція (серія простих, додаткових комунікацій із заздалегідь 

відомими цілями, де задіяні не тільки Дорослі стану). 
– Ритуали (стереотипна серія простих, додаткових, заданих зов-

нішніми обставинами і контрольованих Батьківськими станами взає-
модій, знак взаємного визнання). 

– Розвага, або проведення часу (серія простих додаткових взаємо-
дій, згрупованих навколо однієї теми з метою структурування певного 
інтервалу часу. Людина, початківець ту чи іншу розвагу, розраховує на 
підтримку цікавих для нього співрозмовників. Коли ж хтось один в 
групі починає суперечити влаштовує інші розваги, то його обов’язково 
не візьмуть в інші форми взаємодії). 

– Близькість (це вільний від ігор, щирий обмін почуттями, без 
експлуатації, що виключає отримання вигоди). 

Аналіз неусвідомлюваних планів життя, або життєвих сценаріїв. 
Неусвідомлюваний план життя отримав назву життєвого сценарію. 
Формула закладки сценарію. 

Сценарій дорівнює сценарним заборонам плюс сценарним припи-
сам і рішенням, які приймає по їх приводу дитина. Приписи повідом-
ляють дитині, що він повинен робити, заборони – від чого він повинен 
утриматися. Виконання приписів винагороджується, порушення забо-
рон карається. Ця «сімейна програма модифікації поведінки» допома-
гає батькам контролювати дії своїх дітей. Заборони + Приписи >  
Рішення = Сценарій (Що не робити) (що робити) (дитина приймає 
одну (один з 6-ти по Е. Берну) з 4-х позицій «+» «-»). 

Відповідно, виходячи зі сценарію, людина вибирає ігри, в які буде 
грати. Сценарії ґрунтуються на заборонах і приписах. 

Типи сценаріїв: Переможці, Непереможці, Невдахи. (Е. Берн) 
Різновиди сценаріїв: 
– Сценарій «Ніколи» (міф про тантали). 
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– Сценарій «Завжди» (міф про Арахне). 
– Сценарій «До тих пір поки» і «Перед тим як» (міф про Язона). 
– Сценарій «Після» (міф про Дамокла). 
– Сценарій «Знову і знову» (міф про Сізіфа). 
– Сценарій «Рай в небесах» (історія Филемона і Бавкіда). 
Клод Штайнер («Сценарії життя людей. Школа Еріка Берна»), ви-

діляє три основних життєвих сценарія і звільнення від них: 
– «Без любові» (депресія) – потрібно вміти приймати і віддавати 

прогладжування. 
– «Без розуму» (божевілля) – потрібно пізнавати світ уникати іг-

норування та неправдивої інформації. 
– «Без радості» (пристрасть до наркотичних речовин) – потрібно 

знайти втрачений контакт з власним тілом, навчитися отримувати 
природне задоволення. 

Феномен ігнорування представляє собою спотворення реальності: 
знецінення або перебільшення інформації/ситуації, пасивну поведінку. 

Аналіз психологічних ігор. Йохан Хейзінга («Homo Ludens») пише: 
«одна стара думка говорить, що якщо проаналізувати будь-яку людсь-
ку діяльність до самих меж нашого пізнання, вона покажеться не 
більш ніж грою». 

Головне, що відрізняє гру від інших видів людської діяльності – це 
не брехливість емоцій, а те, що їх прояв підкоряється правилам. 

Й. Хейзінга пише, що у кожної гри свої правила, варто порушити 
правила, і вся будівля гри одразу ж руйнується. Свисток спортивного 
судді. На думку Е. Берна, коли в грі громадська корисність переважує 
складність її мотивів, коли гра йде на благо всім гравцям – таку гру 
можна назвати хорошою. 

Автономія – вихід зі сценарію, досягається при розкритті та відно-
вленні трьох здібностей: до усвідомлення, спонтанності та близькості. 
Автономним вважаються поведінку, мислення чи почуття, які є реакці-
єю на реальність «тут і тепер». Відхід від гри: 

– Вирівнювання тіла. 
– Зворотній зв’язок. 
– Відмова від зневаги. 

 

Контрольні питання: 
1. Розкрийте суть психоаналітичної теорії З. Фройда. 
2. Виокреміть та охарактеризуйте основні компоненти структури особистості 

за З. Фройдом. 
3. Назвіть та дайте характеристику основних стадій психосексуального роз-

витку. 
4. Порівняйте психоаналітичну теорію З. Фройда та аналітичну психотерапію 

К. Юнга. 
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5. Проаналізуйте та дайте визначення основним положенням теорії К. Юнга. 
6. Назвіть та охарактеризуйте основні стадії розвитку особистості за К. Юнгом. 
7. Задоволення яких базових потреб вважав Е. Фром пов’язаним з процесом 

розвитку особистості? Дайте їм характеристику. 
8. Розкрийте суть теорії міжособистісних стосунків Г. Саллівена. 
9. Які основні стратегії міжособистісної поведінки виокремлює. К. Хорні? 
10. Дайте характеристику невротичним тенденціям, виокремлених К. Хорні. 
11. Охарактеризуйте концепцію транзактного аналізу Е. Берна. 
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