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СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТРУКТУРИ

ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

Основним  елементом  будь-яких  соціальних  систем  є  людина.

Включення індивіда у суспільство здійснюється через активну взаємодію з

оточенням, у результаті якої він засвоює зразки поведінки, соціальні норми

і цінності,  необхідні для успішної життєдіяльності  у даному суспільстві.

Разом з тим, людина стає не лише елементом соціальної системи, але й

сама є складною соціальною системою зі своєрідною структурою.

Найвідоміші  підходи  до  виділення  структурних  елементів

особистості зустрічаються в соціології починаючи з XIX ст. 

Так,  концепція  німецького  дослідника  В.Райха,  щодо  структури

особистості,  ґрунтується на характерологічній  основі  і  включає ієрархію

трьох  прошарків.  В  свою  чергу  ці  прошарки  виникають  в  результаті

суспільного розвитку і функціонують незалежно один від одного. Перший

прошарок  вчений  називає  поверхневим.  До  його  складу  входять

терпимість,  ввічливість,  співчуття,  відповідальність.  Поверхневий  рівень

взаємодіє  з  другим  проміжним  рівнем  характеру,  який  складається

виключно з імпульсів, жорстокості, садизму, жадібності, заздрості. Третій

прошарок  В.Райх  назвав  –  біологічною  основою.  Саме  на  цій  основі



людина  формується  як  щира,  працездатна,  налаштована  на  взаємодію  і

співпрацю [2].

За З.Фрейдом структура особистості теж трьохрівнева – «Воно», «Я»,

«Над-Я».  «Воно» є  істиною психічною реальністю,  оскільки відображає

внутрішній світ суб’єктивних переживань і не знає об’єктивної реальності

[4].  Отже,  «Воно»  функціонує  в  несвідомому  і  пов’язана  з  біологічним

(сон,  їжа  ті  інші).  На  думку  З.Фрейда,  «Воно» є  темним,  біологічним,

хаотичним  не  знає  законів  і  не  підпорядковується  жодним  правилам.

Натомість  «Его»  відповідає  за  прийняття  рішень.  На  думку  З.Фрейда,

«Его»  забезпечує  безпеку  і  самозбереження  організму.  Адже  реальність

надає  особистості  можливість  вибору  у  соціальному  середовищі,  а  ця

підсистема  спрямовує  поведінку  у  потрібне  русло,  щоб  інстинкти

задовольнялися не на шкоду іншим людям і самій особистості. 

Підсистема «Над-Я» є  компонентом  особистості,  формується  в

процесі соціалізації і включає в себе суспільні норми, стандарти поведінки,

систему цінностей. З.Фрейд розділив підсистему «Над-Я» на дві складові:

совість  та  его-ідеал.  Совість  починає  формуватись  ще  з  дитинства  та

складається  з  критичної  самооцінки,  наявності  моральних  заборон  і

почуття провини. Его-ідеал – це встановлення високих ідеалів, перш за все,

для себе.  Якщо ці ідеали досягаються то в особистості  виникає почуття

самоповаги  і  гордості.  «Над-Я» вважається  повністю сформованим коли

особистість контролює свою поведінку [5].

У  концепції  З.Фрейда,  особистість  приречена  на  постійний

внутрішньоособистісний  конфлікт,  що  виникає  при  взаємодії  підсистем

структури  особистості.  Але  він  вирішуються  за  допомогою  включення

третьої підсистеми –  «Я», яка діє за принципом реальності і намагається

примирити обидві підсистеми.



К. Юнг  у  своїй  концепції  основну  увагу  приділяв  вивченню

несвідомих  потягів  і  їх  впливу  на  поведінку  людини.  Структуру

особистості  він  розглядав  багаторівнево:  найвищій  шар  особистого

свідомого («персона»); «Его»; найвищий шар несвідомого (тінь «Я»); душа

(Аніма та Анімус). Найвищим шаром структури є об’єктивне «Я», яке у

К.Юнга позначається поняттям «самість» [6].

Персона,  на  думку  автора,  є  візитною  карткою  «Я».  В  структуру

самої  «персони» включаються  такі  здатності  особистості  як:  вміння

говорити, мислити, вдягатися. Також до цієї структури належать соціальні

ролі,  які  особистість  виконує  в  суспільстві.  «Его»  виконує  наступні

функції:  відчуття  усвідомленості;  логічний  зв’язок  думок  людини,  їх

послідовність;  відповідає  за  зв’язок  свідомого  і  несвідомого.  «Тінь»,  в

свою  чергу,  має  власну  структуру.  До  неї  входять:  бажання  людини,  її

переживання. Але вони проходять цензуру з боку індивіда, наскільки вони

відповідають соціальним стандартам,  ідеалам,  які  існують в суспільстві.

Наступний  шар  несвідомого  є  «Душа»  (Аніма  та  Анімус).  Ці  поняття

означають уявлення про себе як про чоловіка або про жінку.

Найвищим шаром несвідомого є «Самість». «Самість» поєднує в собі

свідоме і несвідоме, вони взаємодоповнюють одне одного, що обумовлює

їх цілісність. Саме «самість», за К.Юнгом, означає цілісність особистості. 

Згідно з поглядами американського філософа-прагматика В.Джемса

слід  виділити  біологічний,  соціальний  і  духовний  рівні  в  структурі

особистості.  Перший шар  –  біологічне  «я»  −  це  наша  фізична,  тілесна

істота,  наші  фізіологічні  процеси.  «Це  сума  всього,  що  людина  може

назвати своїм: не тільки її тіло та її психіка, але також її одежа та її житло,

її родина, родичі і друзі, її репутація і те, чим вона займається, її земля, її

коні,  її  яхта  і  рахунок  у  банку.  Все  це  викликає  у  людини   приблизно

однакові  емоції»  [7,  с.291-292].  Наступний  шар  –  соціальне  «я»,  яке



залежить від того, як її сприймає близьке оточення» [7, с.293]. Одна й та

сама  людина  може  мати  декілька  соціальних  «я».  Вони  можуть  бути

постійними, але можуть  і змінюватись, і ми ідентифікуємо себе з кожним

із  них  у  відповідних  обставинах  і  відповідному  оточенні.  Далі  постає

духовне  «я»  –  це  внутрішня  суб’єктивна  сутність  особистості.  Згідно  з

Джеймсом, це найбільш стійка та інтимна частина «я». Саме вона впливає

на наші відчуття, в ній джерело наших життєвих зусиль, уваги і волі.

Соціолог  К.Роджерс  особливо  не  описує  структуру  особистості,  а

основну увагу концентрує на змінах і розвитку особистості. Але, в теорії

вченого  існують  два  таких  конструкта  як  «організм»і  «я».  Система

«організм» розглядається  як  вміст  досвіду  всіх  переживань  особистості,

навіть  тих  про  які  може  знати  лише  сама  людина.  Вся  сукупність

переживань  утворює  феноменальне  поле  [3,  с.210].  К.Роджерс

наголошував,  що  поведінка  особистості  переважно  залежить  від

феноменального  поля  (суб’єктивної  реальності),  а  не  від  стимулу

(зовнішньої реальності).

Система «я» в концеціії К.Роджерса ототожнюється з уявленням про

себе  [3,  с.201].  Крім  структури  «я»існує  ще  й  «ідеальне  я».  Це  певний

ідеал,  до  якого  прагне  людина.  Від  співвідношення  структури  «я»і

«ідеального я»залежить поведінка людини. Якщо є великі розбіжності, то

людина  постійно  незадоволена  собою  і  погано  пристосовується  в

оточуючому світі.

Цікавими  є  також  погляди  на  структуру  особистості  визнаного

американського  соціолога  А.Маслоу,  який  розробив  ієрархічну  теорію

потреб.  Особистість,  вважав  соціолог,  –  це  така  людина,  у  якої  вищі

(духовні) потреби розташовані на суб’єктивній шкалі саме згори, а нижчі –

знизу  [1].  Інакше  кажучи,  у  цьому  випадку  суб’єктивна  шкала  потреб

співпадає з об’єктивною. Звідси, зокрема, виходить, що не кожний індивід



є особистістю. А.Маслоу підкреслював, що людина стає особистістю лише

тоді,  коли  її  життя  не  обмежується  задоволенням  примітивних

фізіологічних потреб та екзистенціальних потреб, а веде до самореалізації,

до розкриття внутрішнього духовного потенціалу та соціальної активності.

Отже,  аналізуючи  структуру  особистості,  соціологи  розглядали

людину як цілісну істоту і, в той же час, вирізняли в ній окремі підсистеми.

Теоретичні дослідження структури особистості дозволяють нам дослідити

внутрішній  світ  людини,  механізми його  формування  і  функціонування,

взаємодію  з  зовнішнім  світом  і  як  результат  цієї  взаємодії  формування

цілісної  особистості,  яка  здатна  до  змін,  зберігаючи  при  цьому  свої

унікальні  і  неповторні  задатки,  які  притаманні  кожній  конкретній

особистості. 
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