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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ
КОНФЛІКТІВ

Психологическое здоровье является важной составляющей обще9
го благосостояния страны. Одной из причин нарушений психики че9
ловека есть наличие внутренних противоречий и конфликтов. 
В статье дан психологический анализ структуры внутрилично9
стных конфликтов.

Mental health is an important component of commonweal. Inter9
nal contradictions and conflicts are one of the reasons of mental dis9
orders. The article presents the psychological analysis of intraperson9
al conflicts structure.

У складних умовах нашого сьогодення Україна переживає важ/
кий період становлення демократичного суспільства. Нова ідео/
логія, інші соціально/економічні та політичні основи ладу вимага/
ють зміни психології людей, заміни звичних соціальних установок,
що завжди є болісним процесом для усіх категорій населення.

Зміни, що відбуваються в суспільстві, є однією з основних пе/
редумов трансформації в системі ціннісних орієнтацій людей, які

116

Розділ І Теоретико�методологічні засади



є основою для появи конфліктів у структурі особистості. Із цього
приводу В. Ю. Бойко вважає, що кризовий стан суспільства пови/
нен знайти безпосереднє відображення у свідомості суб’єкта, адже
він… характеризується суперечливістю, незавершеністю структу/
ри ціннісних норм, установок, зразків поведінки, властивих дано/
му суспільству» [3, 59].

Інтерес до вивчення внутрішньоособистісних конфліктів зу/
мовлений не тільки потребою теоретичної розробки поставленої
проблеми, але й вимогами практики, яка потребує адекватних ме/
тодик, психотерапевтичних і психокорекційних програм, спрямо/
ваних на їх виявлення та психологічне вирішення. У зв’язку з цим
виникає потреба теоретичного узагальнення нового матеріалу, на/
копиченого в численних працях вітчизняних та зарубіжних авто/
рів, у першу чергу, — з’ясування психологічних механізмів внут/
рішньоособистісних конфліктів.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми висвітлені у низці праць
як зарубіжної (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні та ін.), так 
і радянської та вітчизняної психології (О. М. Леонтьєв, В. М. М’я/
сищев, В. С. Мерлін, Л. І. Божович, К. О. Абульханова/Славська,
В. В. Столін, А. А. Файзуллаєв, Т. М. Титаренко, М. І. Пірен, 
Г. В. Ложкін та ін.). Змістовний аналіз тлумачень внутрішньоосо/
бистісних конфліктів дає змогу трактувати їх як зіткнення різних
тенденцій особистості, приблизно рівних за силою, але протилеж/
но спрямованих. Складовими внутрішньоособистісних конфліктів
можуть бути різні аспекти особистості, а саме: мотиви, потреби,
інтереси, цінності, почуття. На думку С. Карташова, як внутріш/
ньоособистісними утвореннями, здатними вступати у суперечли/
ві, конфліктні відношення, виступають: особистісна свідомість як
зорієнтована назовні структура мислення; самосвідомість як зорі/
єнтована сама на себе структура мислення; раціональна (логічна)
структура мислення; совість як опонуючий критично/контролюю/
чий комплекс свідомості; психоемоційний комплекс; фізіологічний
комплекс; підсвідомість; надсвідомість; «Я» як база самовизна/
чення особистості [8; 99]. Окрім цього, в особистісній свідомості
можуть, своєю чергою, виділятися достатньо автономізовані під/
структури: рольові, професійні, релігійні тощо. Самосвідомість
також може розщеплюватися на автономні підструктури, які мо/
жуть вступати у конфлікт.

Характерним для внутрішньоособистісного конфлікту є пере/
живання людиною на усвідомленому або неусвідомленому рівні
повної несумісності і протилежності актуалізованих суперечливих
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тенденцій. Однак сама наявність різних потреб, мотивів у внутріш/
ньому світі особистості ще не означає внутрішньоособистісного
конфлікту. Для його виникнення потрібно, щоб вони перебували 
у зв’язку, тобто були різноспрямованими, з тим, щоб реалізація одно/
го з них унеможливлювала реалізацію іншого. На думку В. С. Мер/
ліна, психологічний конфлікт виникає тільки у разі недостатнього
незадоволенні системи мотивів. Якщо ж не задовольняється який/
небудь окремий, ізольований, хоча і дуже активний мотив, то його
незадоволення може викликати емоційний шок, але не психоло/
гічний конфлікт [9, 54]. Як відмічає О. Г. Асмолов, суперечність,
або конфлікт між мотивами, ієрархічно пов’язаними один з одним,
виступає як механізм особливого руху в індивідуальній свідомості,
який проявляється… у співвіднесенні мотивів один з одним: деякі
займають місце підпорядковуючих собі інших…, а деякі, навпаки,
опускаються до становища підпорядкованих або навіть втрачають
свою смислоутворювальну функцію. Становлення цього руху і яв/
ляє собою становлення зв’язної системи особистісних смислів —
становлення особистості» [2, 66].

Аналізуючи чинники зіткнення двох мотивів, які утворюють
різні та суперечливі смисли тієї самої дії, В. В. Столін вважає, що
«…не тільки мотиви в строгому смислі терміну надають спрямо/
ваність людській діяльності. Ідеали, соціальні норми, власні осо/
бистісні риси так чи інакше детермінують спрямованість особис/
тості» [13, 124].

Розвиваючи думку О. М. Леонтьєва про своєрідні «вузли», які
об’єднують різні види діяльності в цілісні особистісні структури,
Н. В. Фролова вважає, що цими вузлами є ціннісні утворення [14,
34], які утворюють ядро особистості, її основу, що забезпечує ціліс/
ність індивідуального розвитку. Із цього приводу Н. І. Непомнящая
вважає, що ціннісність є не лише одним із компонентів психологіч/
ної структури особистості, а центральним: вона характеризує най/
більш значущу для суб’єкта сферу дійсності, через яку він виділяє
міст уявлення про своє «я» та визначає особливості інших компо/
нентів психологічної структури особистості, особливості психічно/
го розвитку [10, 30]. Крізь призму цінностей відображаються в мо/
тиві потреби та інтереси особистості. Тому «простором існування
особистості є духовність (ціннісні смисли), а способом здійснення
особистості є авторський вчинок» [4, 13]. Таким чином, внутріш/
ньоособистісний конфлікт може виникати лише тоді, коли в індиві/
да формується власний внутрішній світ, власна система цінностей,
тобто, у процесі становлення людини як особистості.
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Таку саму думку зустрічаємо у А. М. Айламазьян: «Особис/
тість виявляється там, де людина вступає в активне відношення
до своїх вроджених і набутих властивостей, до своїх бажань і спо/
нукань, до своїх ситуативних мотивів і починає співвідносити їх 
з більш широким контекстом, стає перед завданням вибору, необ/
хідністю подолання того чи іншого спонукання в ім’я інших цін/
ностей, інших мотивів людини» [1, 123]. Мова йде про внутріш/
ньоособистісний конфлікт. На думку Ф. Є. Василюка, «…ніяких
позаціннісних, суто «горизонтальних», «буриданових» конфлік/
тів у людини не буває. Конфлікт завжди ставить людину перед ли/
цем цінностей, постійно вимагає ціннісного вибору» [7, 110]. Тоб/
то внутрішньоособистісний — це, передусім, ціннісний конфлікт.
Звідси випливає, що вчинок, як вираз внутрішньоособистісного
конфлікту, є способом особистісного існування у світі: «Вчинок 
є основною ланкою, осередком будь/якої форми людської діяль/
ності… Він виражає будь/які відносини між особистістю і матеріа/
льним світом» [12, 384].

Цікавою із цього приводу є думка А. А. Реана, який вважає, що
все життя людини складається із вчинків, і навіть «життя в ціло/
му» можна розглядати як деякий складний вчинок [11, 8].

У процесі свого життя людина переживає різноманітні внут/
рішньоособистісні конфлікти. Але внутрішня цілісність є голов/
ною життєвою потребою свідомості, і єдиний принцип, здатний
узгоджувати різноспрямовані життєві відносини, — це принцип
цінності [6, 92]. Цінність за своєю психічною функцією є те, що
збирає, інтегрує, дає особистості цільність. У цінності особистість
набуває і зберігає свою самототожність.

Умовою перетворення тієї чи іншої сторони життя людини 
в ціннісну, особистісно смислову є її об’єктивне включення в коло
основних детермінант її буття, у самий механізм її життєдіяльності
у світі. Таким вузловим, узагальнюючим механізмом є процеси, які
визначають можливість побудови образу себе, що виступає перед
суб’єктом на певних етапах його розвитку як усвідомлення свого
«Я» [10, 23]. Звідси можна виділити дві сторони ціннісності: об’єк/
тивно/змістовну, яка є найбільш значущою для суб’єкта та суб’єк/
тивно/особистісну, яка відображає особливості уявлення про себе,
своє «Я» [10, 30].

Існування органічного зв’язку між ставленням особистості до Се/
бе — як до певної цінності — та до об’єктивних цінностей є важливим
для розуміння процесу формування «образу/Я», адже «образ/Я» —
це та цінність, у світлі якої особистість сприймає та оцінює все інше.

119

соціалізації особистості Розділ І



Таким чином, відмінності в розвитку внутрішньоособистісного кон/
флікту визначаються відмінностями тих критеріїв самооцінки, яки/
ми людина визначає цінність об’єктів своєї діяльності.

Вивчаючи особливості «образу/Я» як сторони ціннісності, слід
враховувати, що його зміст є складним і включає в себе, у першу
чергу, уявлення про те, яким би я хотів бути («Я/ідеальне») та
який я є («Я/реальне»). Зміст складових «образу/Я» та їхні взаємо/
відносини є різними на різних рівнях розвитку індивіда, а також 
у різних типах ціннісності. Зміна «Я/концепції» незмінно призво/
дить до зміни цінностей особистості, що, відповідно, надалі впли/
ває на «Я/концепцію». Наявність самосвідомості забезпечує непе/
рервний процес порівняння, зіставлення особистісних проявів із
зовнішніми зразками, стереотипами, вимогами, цінностями, що
формує реальну основу для появи внутрішньоособистісних конф/
ліктів [8, 102]. Саме неузгодженість «Я/концепції» та реальної по/
ведінки породжує внутрішньоособистісний конфлікт. Він знахо/
дить своє вираження у зіткненні «Я/реального» та «Я/ідеального».

Конфлікт перебігає не тільки в полі співвідношень мотивів 
і цінностей, а й у діалозі із зовнішнім світом. Тому він порушує ре/
альність повсякденного світу як упорядковану реальність, вима/
гає нової систематизації дійсності, яка має враховувати зміни, що
відбулися. Невирішуваність переживань у вигляді почуття безви/
ході підкреслює незахищеність «Я», відсутність адекватного пси/
хологічного захисту і впевненості у собі.
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УДК 159.924.7 Н. І. Гітун

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІМ’Ї

В статье рассматриваются вопросы социализации личности
в семье, а также интериоризации соиальных норм.

The article reviews questions of personality socialisation in a fami9
ly and questions of social standards interiorisation.

Дослідження, присвячені питанням соціалізації особистості,
своїм корінням сягають у 90/ті pp. ХІХ ст., зокрема, до праць та/
ких відомих західних науковців, як Г. Тард, Ф. Гіддінгс, Е. Берд/
жес. Проблеми соціалізації продуктивно вивчалися представни/
ками багатьох соціологічних теорій: Т. Парсонсом, Р. Мертоном,
Дж. Мідом, Т. Лукманом, П. Бергером та ін. У радянській науці
увага до проблем соціалізації посилилася лише з 60/х pp. XX ст. 
й почала активно вивчатися і психологами, і сексологами, і соціо/
логами. Серед них перш за все треба назвати Г. Андрєєву, І. Кона,
В. Кагана, Т. Рєпіну, Т. Гурко, В. Татенка та інших науковців.
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