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КРИЗА АВТЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА 

РІЗНОВИДИ 

Останнім часом концепція автентичності активно розвивається у контексті 

позитивної психології, представники якої наголошують на необхідності 

емпіричної перевірки теоретичних конструктів автентичності, розроблених 

насамперед гуманістичними психологами, задля його ефективного використання 

у консультативній практиці (P.A. Linley, S.Joseph). Зазначимо, що у традиційній 

психології консультування автентичність розглядається як найбільш 

фундаментальний аспект благополуччя (К. Горні, Р. Мей, К. Роджерс, Д. 

Віннікот, І. Ялом), однак емпіричних доказів прямого зв’язку даного феномену 

із психологічним здоров’ям чи неавтентичності із психопатологією наведено не 

було. У працях К. Горні, Д. Віннікота акцентується, що інтеріоризація зовнішніх 

впливів у дитячому віці призводить до самовідчуження, яке, у свою чергу, 

зумовлює психопатологію. Екзистенційні та сучасні гуманістичні психологи (І. 

Ялом, Р. Мей, P.A. Linley, S.Joseph) аналізують самовідчуження як аспект 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР), зазначаючи, що перебіг 

стресового розладу ускладнюється наявністю екстернального локус контролю.  

Особистісний криза, як психічний стан, описується у якості  важливого, 

неминучого і природного етапу духовного зростання і розвитку особистості, що 

веде до активного переосмислення суб'єктом його життя і створення ним нової 

життєвої стратегії, прийняття життєво важливих рішень, реінтеграції його «Я-

концепції», становлення нового сприйняття Інших і відносин з ними. Можна 

відзначити, що в більшості досліджень окреслені  «позитивні» для суб'єкта 

наслідки особистісної кризи, що закладають основи подальшого прогресивного 

розвитку особистості. 

На певних етапах життєвого шляху може наступати криза автентичності, 

яка характеризується певною трансформацією або руйнуванням всіх сфер 



життєдіяльності людини і, в тому числі її уявлень і про себе та інших людей і 

ставлення до них. Подібного роду кризи супроводжуються медичними, 

психологічними та соціальними проблемами (з'являються симптоми психічних і 

поведінкових розладів, виникають явища соціальної дезадаптації, формуються 

різного роду аддикції, скоюються суїциди тощо). Питання про прийняття нової 

автентичності може бути дуже болючим і проблематичним. 

Традиційно криза ідентичності окреслюється як особлива ситуація 

свідомості, коли більшість соціальних категорій, за допомогою яких людина 

визначає себе і своє місце в суспільстві, здаються такими, що втратили свої межі 

і свою цінність.   У соціально-психологічної традиції, згідно з Г.Андрєєвою, 

криза ідентичності неминуче пов'язана зі зміною ролі у референтній групі. 

Розрив між групою членства та референтною групою стає основою для 

включення в процес ідентифікації проблеми цінностей: чужа група виявляється 

більш позитивною, зокрема тому, що її система цінностей виглядає більш 

привабливою. Значну роль в процесі такого роду «переносу» ідентичності 

відіграють характеристики сучасного інформаційного середовища, що 

збільшують глибину кризи. 

Криза автентичності також описується як усвідомлення та / або 

переживання суб'єктом процесів самотворення і структурування свого буття, які 

суперечать «Я-концепції», життєвим стратегіям, структурі особистісних смислів 

і цінностей, неузгодженості з ними, втілення формально заданих соціальних 

розпоряджень, а не власних виборів і рішень. Криза автентичності, 

розглядаючись у якості важливого, складного моменту особистісного буття, 

однак, не вважається переломним періодом життєвого шляху особистості. 

Втрата автентичності призводить до втрати щирості, схильності до ігор, 

відчуженості, розщеплення, втрати цілісності й сенсу існування. 

На нашу думку доцільно виділити такі основні кризи, з яким стикається 

практично кожна людина протягом життя: кризи розвитку (вікові кризи); 

деприваційні кризи (кризи втрати і розлуки); травматичні кризи; кризи відносин; 

кризи сенсу життя; морально-етичні кризи.  



Р.А. Ахмеров ввів в психологію таке поняття, як біографічні кризи 

особистості – переживання людиною непродуктивності свого життєвого шляху, 

що виявляється таких формах як нереалізованість (непродуктивність минулого), 

спустошеність (непродуктивність теперішнього), безперспективність 

(непродуктивність майбутнього), або у їх різних поєднаннях. Криза 

автентичності як психологічний феномен пов'язана із трансформацією всіх сфер 

життєдіяльності людини і, головним чином, її уявлень про себе та інших людей.  

Ми визначаємо наступні критерії кризи автентичності: самовідчуження 

(усвідомлення особистістю власної несвободи, залежності від соціальних 

обмежень, відсутність можливостей для самореалізації), депривованість 

(переживання фрагментарності власного життя, що характеризується 

складнощами пошуку об’єктів, з якими особистість може себе ідентифікувати), 

низький самоконтроль (часта зміна настрою, залежність поведінки від 

задоволеності чи незадоволеності ситуативних потреб, небажання брати на себе 

відповідальність за власні вчинки), залежність від соціального оточення 

(сугестивність, конформізм, відчуття підпорядкованості іншим) та асоціальні 

копінг-стратегії (агресивність, уникнення ситуацій спілкування, невпевненість у 

собі, негативізм по відношенню до оточуючих). 

Криза нереалізованості пов'язана із суб'єктивною оцінкою результатів 

власного життєвого шляху або зі страхом низької оцінки досягнень суб'єкта 

представниками нового соціального середовища, до якого йому слід 

адаптуватися (наприклад, до нової професійної спільноти). Відчуття 

гармонійних стосунків із соціумом полягає в тому, щоб виконувані соціальні 

ролі і обов'язки не тільки збігалися із власними життєвими цілями, а й були 

підкріплені суспільною потребою у них.  

Криза спустошеності  виникає коли у суб'єктивній картині життєвого 

шляху практично не пов’язані події минулого і сьогодення, сьогодення та 

майбутнього. Криза переживається як відсутність конкретних цілей, попри 

наявність певних трудових досягнень і об'єктивних можливостей у професійній 

діяльності. Однією з причин такого стану може бути втома після тривалого 



періоду самовідданої і наполегливої роботи. У цьому випадку людина потребує 

паузи, відпочинку від надмірної активності та зміни оточуючої обстановки. 

Інший варіант спостерігається при різкій зміні соціальної або життєвої ситуації, 

коли у людини виникає відчуття невизначеності, непередбачуваності 

майбутнього, коли «не знаєш, за що вхопитися і що чекає вже завтра». Поняття 

«недільний невроз» (В.Франкл) характеризує пригнічений стан і відчуття 

порожнечі, яке люди часто відчувають після закінчення трудового тижня. Такий 

стан відбувається через так званий екзистенційний вакуум, що виявляється у 

відчутті нудьги, апатії і порожнечі. Подолання кризи спустошеності можливе 

шляхом розвитку своєї суверенності та спонтанності як механізмів набуття та 

розгортання людиною свого особистісного потенціалу. 

Криза безперспективності пов’язана із неясністю життєвих і професійних 

планів, шляхів самовизначення, самореалізації у тих чи інших можливих ролях, 

відсутністю задумів на майбутнє, нерозумінням потенційних зв'язків подій 

минулого, теперішнього та майбутнього. Причина кризи не у невизначену 

майбутньому (навпаки у його чіткій зрозумілості, наприклад впевненості у 

відсутності кар’єрних перспектив), а у переживаннях, які стосуються очікування 

такого гарантованого майбутнього – «попереду мені нічого не світить». У 

людини є минулі досягнення, важливі особисті та професійні якості, але вона не 

бачить для себе шляхів самореалізації у нових можливих професійних та 

соціальних ролях. Реальним показником наявності такої кризи є наявність 

психосоматичних проблем. 

Важливим вибором автентичної особистості є вибір соціальності як 

усвідомленої позиції, як екзистенціальне розуміння того, що самопізнання 

можливе лише через причетність до  універсальних надситуативних змістів 

буття, які людина відкриває в світі у контексті свого індивідуального бачення  

 

 


