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Передумови виникнення екзистенціальної психології 
◦ Серен К'єркегор (1813-1855) - датський філософ і теолог. С. К'єркегор був вкрай стурбований міцніючою у 

нього на очах тенденцією до дегуманізації людини. Він рішуче не погоджувався з тим, що людей можна 
сприймати й описувати як якісь об'єкти, тим самим зводячи їх до рівня речей. Для К'єркегора не існувало жорсткої 
межі між суб'єктом і об'єктом, а також між внутрішніми переживаннями людини і тим, хто їх відчуває, адже в кожен 
конкретний момент особистість мимоволі ототожнює себе зі своїми переживаннями. К'єркегор прагнув зрозуміти 
людей такими, якими вони живуть всередині своєї реальності, тобто думаючими, такими, що діють, що володіють 
волею, істотами. С. К'єркегор, як і пізніші філософи екзистенціалізму, підкреслював рівновагу свободи та 
відповідальності. Люди знаходять свободу дії через розширення самосвідомості та наступне прийняття на себе 
відповідальності за свої вчинки. Однак за свою свободу і відповідальність людина розплачується почуттям 
тривоги. Як тільки вона остаточно усвідомлює тривогу як неминучість, вона стає господарем своєї долі, несе тягар 
свободи і відчуває біль відповідальності. 

◦ Погляди К'єркегора, який помер у віці 42 років істотно вплинули на двох німецьких філософів - Фрідріха Ніцше 
(1844-1900) і Мартіна Гайдеггера (1899-1976). Їм належить авторське право на формування та розвиток 
екзистенціальної філософії саме в тому вигляді, в якому вона ввійшла в коло основних напрямків новітньої 
інтелектуальної історії. 

◦ Феноменологія - напрям у філософії, який, поряд з екзистенціалізмом, відіграв важливу роль у зміні 
європейського інтелектуального ландшафту в ХХ столітті. Засновник феноменології  - німецький теоретик 
пізнання Едмунд Гуссерль (1859-1938), який вважав своїм головним завданням вигнання будь-якого суб'єктивного 
психологізму з процесу пізнання. Основний принцип феноменології виражений у відомому гаслі "назад до 
речей", який Гуссерль сформулював у своїй класичній праці "Ідеї чистої феноменології та феноменологічної 
філософії" (1913). На його думку, отруєна метафізикою свідомість індивіда повинна бути звільнена від вантажу 
чужих суджень і спрямована на об'єкт як такий. Феноменологія і екзистенціалізм тісно пов'язані та співвідносяться 
як моделі наукового і художнього опису одних і тих же закономірностей. Зв’язок цих напрямків уособлює саме 
учень Гуссерля  - Мартін Гайдеггер. 

 



◦ Що стосується більш вузької сфери психології, то праці М. Хайдеггера справили великий вплив на 

погляди швейцарських психіатрів Людвіга Бінсвангера і Медард Боса. Поряд з Карлом Ясперсом і 

Віктором Франклом вони пристосували положення екзистенціальної психології до клінічної 

психотерапії. 

◦ Людвіг Бінсвангер визначає екзистенціальний аналіз як феноменологічний аналіз актуального 

людського існування. Мета - реконструкція внутрішнього досвіду. Основний вплив на Л. Бінсвангера  

здійснив М. Хайдеггер, його погляди ввібрали також ідеї Мартіна Бубера. 

◦ Медард Бос в 1946 році особисто познайомився з Мартіном Хайдеггером в 1946 році (До цього він 

практикував як психоаналітик). У результаті він створив екзистенціальну форму психології та 

психотерапії, яку він назвав Дизайн-аналіз. Дизайн - німецьке слово, що перекладається складним 

виразом «буття-в-світі». 

 

◦ Екзистенціальну психологію можна визначити як емпіричну науку про людське існування, 

що використовує метод феноменологічного аналізу. 



 
 

Чому протистоїть екзистенціальна психологія (ЕП)? (За Бінсвангером і Босом) 

 1.Вона виступає проти перенесення з природничих наук в психологію принципу причинності: в людському існуванні 
немає причинно-наслідкових відносин. Щось, що відбувається з дитиною, не є причиною дорослої поведінки. 

2. Вона відкидає позитивізм і матеріалізм: психологія не схожа на інші науки. Вона вимагає власного методу - 
феноменології - і власних понять - буття-в-світі, модуси існування, свобода, відповідальність, становлення, трансценденція, 
просторовість, темпоральність - і багатьох інших, узятих з онтології М.Гайдеггера. 

3. На місце поняття «каузальність» екзистенціальний психолог ставить поняття «мотивація». Мотивація передбачає розуміння 
(вірне або невірне) відносин між причиною і наслідком (приклад про вікно: вікно, зачинене вітром (вітер -причина), і вікно, 
закрите людиною: вона мотивована зачинити вікно. 

4. Протистояння ЕП дуалізму суб'єкта (духу) і об'єкта (тіла, середовища, матерії). Цей поділ, що йде від Декарта, знайшов 
втілення в поясненні людських переживань і поведінки в термінах стимулів середовища або тілесних станів. Е.П. стверджує 
єдність індивіда-в-світі. 

5. ЕП заперечує, що за феноменами стоїть щось, що їх пояснює або служить причиною їх існування: феномени є те, що 
вони є в своїй безпосередності. Справа психології - можливо більш ретельний опис феноменів. Мета психології  - 
феноменологічний опис, а не пояснення і не доказ. 

6. ЕП з підозрою ставиться до теоретизування, тому що теорія сліпа до істинності переживання. На думку екзистенціального 
психолога, вивчати - значить бачити без будь-яких гіпотез або упередженості. 

7. Анатомування не вітається. Мета ЕП - виявити зв’язану структуру людської істоти. «Зв’язаність можлива лише  в 
контексті цілого». 

8. ЕП твердо протистоїть поглядам на індивіда як на річ. Людина вільна і одна відповідальна за своє існування. Свобода, 
зазначає Бос, не є щось, чим люди володіють, вона є щось, чим вони є. Саме цей принцип пов'язує ЕП з гуманістичним 
рухом. 

 



 
Основні поняття екзистенціальної психології 

 Два основних поняття, що створюють ідейний каркас екзистенціалізму, а саме - буття-в-світі і небуття. 

◦ БУТТЯ-В-СВІТІ (Dasein) 

Для пояснення природи людини екзистенціалісти дотримуються так званого феноменального підходу. На 
їхню думку, ми живемо в світі, який найкраще може бути зрозумілий з нашої власної точки зору. Основне 
поняття єдності особистості і навколишнього середовища виражається німецьким терміном Dasein, який 
означає «існувати там» і зазвичай перекладається як буття-в-світі. Дефіси в цьому терміні вказують на єдність 
суб'єкта та об'єкта, особистості та світу. 

Існує три форми буття-в-світі : 

Umwelt - наші відносини зі світом зовнішніх об'єктів або речей або навколишнє середовище; 

Mitwelt (буквально: «разом зі світом») -  структура відносин з іншими людьми; 

 Eigenwelt - структура внутрішніх відносин людини з самою собою. 

◦ НЕБУТТЯ 

Буття-в-світі необхідно викликає розуміння себе як живої істоти. З іншого боку, таке розуміння призводить до 
страху небуття або неіснування. Смерть - це не тільки дорога, по якій небуття входить в наше життя, але й ще 
найочевидніша річ. Життя стає більш важливим, більш значним перед обличчям можливої смерті. 

 



 
 

ТРИВОГА 

 ◦ До того як Р. Мей в 1950 році опублікував «Значення тривоги», більшість теорій дотримувалися точки зору, 
згідно з якою високі рівні тривожності вказують на наявність неврозу чи іншої форми психопатології. 

◦ Мей стверджував, що рушійною силою поведінки людини в багатьох випадках є почуття страху або 
тривоги, яке з'являється у неї щоразу при зростанні почуття невизначеності, невпевненості, хиткості свого 
буття. Нездатність визнати смерть допомагає тимчасово позбутися тривоги або страху небуття. Але це 
позбавлення не може бути постійним. Смерть - це безумовна складова нашого життя, і, рано чи пізно, 
кожному доведеться зустрітися з нею. 

◦ Р. Мей визначав тривогу як «суб'єктивний стан особистості, яка розуміє, що її існування може бути 
зруйновано, що вона може перетворитися в «ніщо» (1958). Ми відчуваємо тривогу, коли усвідомлюємо, що 
наше існування або якісь цінності, які ототожнюються з ним, можуть бути знищені. У більш пізній роботі 
він висунув інше визначення тривоги - як відчуття загрози, спрямованої на важливі для людини цінності. 
Тривога, писав Мей, це «побоювання, викликане загрозою якимось цінностям, які людина вважає 
важливими для свого існування як особистості». 

◦ Свобода не може існувати без тривоги, так само як і тривога не може існувати без усвідомлення можливості 
свободи. Стаючи більш вільним, людина неминуче відчуває тривогу. Р. Мей цитував К'єркегора, який 
говорив, що «тривога - це запаморочення від свободи». Тривога, як і запаморочення, може бути і приємною 
і болючою, і конструктивною і деструктивною. Більш того, тривога може бути як нормальною, так і 
невротичною. 

 



Види тривоги(за Р.Меєм) 

Нормальна 

 

◦ «…реакція, пропорційна загрозі, яка не 

викликає пригнічення, якій можна 

конструктивно протистояти на свідомому 

рівні». 

◦ Рости і переглядати свої цінності - значить 

відчувати нормальну або конструктивну 

тривогу.   

Невротична 

◦ «…реакція, що непропорційна загрозі, що 

викликає пригнічення й інші форми 

внутрішньопсихічних конфліктів і керована 

різноманітними формами блокування дій і 

розуміння». 

◦ Невротична тривога відвідує нас в тому 

випадку, якщо поставлені під сумнів цінності 

насправді є догмами, відмова від яких 

позбавить наше існування сенсу. 

 

 



ПРОВИНА 

◦ Почуття тривоги зростає, коли ми стоїмо перед проблемою реалізації наших можливостей. У разі, коли ми заперечуємо 
самі можливості, коли в нас не виходить правильно розпізнавати потреби близьких нам людей або коли ми нехтуємо 
нашою залежністю від навколишнього світу, наростає відчуття провини. Термін «провина», як і термін «тривога», 
вживається Мєем при описі буття-в-світі. У цьому сенсі поняття, описувані цими термінами, можна вважати поняттями 
отнологічними, тобто такими, що відносяться до природи буття, а не до почуттів, які виникають в особливих ситуаціях або 
в результаті певних вчинків. 

◦ Мей виділяв три тіпи онтологічної провини, кожен з яких відповідає одному з образів буття-в-світі: Umwelt, Mitwelt і 
Eigenwelt. 

◦  Тип провини, відповідний Umwelt, корениться в недостатньому усвідомленні нашого буття-в-світі. Чим далі цивілізація 
просувається по шляху науково-технічного прогресу, тим далі ми йдемо від природи, тобто від Umwelt. Це відчуження 
призводить до почуття онтологічної провини першого типу, що переважає в «розвинених» суспільствах. Мей називав 
почуття провини цього типу провиною через розмежування - розмежування людини і природи, що почасти нагадує 
«людську дилему» Еріха Фромма. 

◦ Другий тип провини відбувається з нашої неспроможності правильно розуміти світ інших людей (Mitwelt). Ми бачимо 
інших людей тільки своїми власними очима і ніколи не можемо абсолютно точно визначити, що ж їм все-таки потрібно. 
Своєю оцінкою ми здійснюємо насильство над їхньою особистістю. Оскільки ми не можемо безпомилково передбачити 
потреби оточуючих, ми відчуваємо неспроможність у відносинах з ними. Це призводить до глибокого почуття провини, 
яку відчувають по відношенню до всіх. 

◦ Третій тип онтологічної провини пов'язаний з запереченням нами своїх можливостей, а також з невдачами на шляху їх 
реалізації. Іншими словами, цей вид почуття провини заснований на відносинах з власним «я» (Eigenwelt). Цей тип також 
універсальний, тому що ніхто з нас не може реалізувати всі свої можливості повністю. Він нагадує концепцію А. Маслоу 
про розвиток в людині комплексу невдахи, або боязні досягти успіху. 

 



ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 

◦ Здатність робити вибір передбачає наявність певної структури, на основі якої цей вибір здійснюється. 

Структура, в якій ми осмислюємо свій минулий досвід і відповідно уявляємо собі майбутнє, 

називається інтенціональністю.  

◦ Поняття інтенціональності як спрямованості свідомості на конкретний предмет ввів до наукового обігу 

Едмунд Гуссерль.  

◦ Тлумачення, запропоноване Р. Меєм, враховує не тільки відрефлексовані дані досвіду, а й всі акти 

несвідомої орієнтації особистості на об'єкт. Поза цією структурою неможливий ні вибір, ні його 

подальша реалізація. Вчинок має на увазі інтенціональність, інтенціональність має на увазі вчинок. 

Мей використовував це поняття, щоб перекинути міст через прірву між суб'єктом і об'єктом. 

 



ТУРБОТА, ЛЮБОВ, ВОЛЯ 

◦ Турбота - це стан, «при якому щось має значення». 

◦ Турбота і любов - не одне і те ж, однак перше тягне за собою друге. Любити - значить піклуватися, бачити і 
приймати неповторну особистість іншої людини. Коли немає турботи, не може бути і любові - може бути 
одна лише порожня сентиментальність або сексуальний потяг, який швидко минає.  Турбота також є 
джерелом волі. Воля - це «здатність організувати своє Я таким чином, щоб мало місце рух в певному 
напрямку або до певної мети». 

◦ Р.Мей виділяв чотири види любові:  

1) секс, який є фізіологічною функцією; 

 2) ерос, який прагне до тривалого союзу з коханою людиною;  

3) філія - дружба, яка не має вираженої сексуальної спрямованості;  

4) агапе, або альтруїстична любов, натомість нічого не вимагає. 

 Здорові відносини дорослих людей об'єднують в собі всі 4 типи любові. Але шлях до такої справжньої 
любові далеко не простий. Для неї потрібна особлива якість зрілості - впевненість в собі і здатність розкрити 
себе. «Вона вимагає одночасно ніжності, прийняття і утвердженння особистості іншої людини, звільнення від 
почуття суперництва, іноді - відмови від себе в ім'я інтересів коханого, а також таких старовинних чеснот як 
милосердя і здатність прощати». 

 



 
 
 

СВОБОДА І ДОЛЯ 

 
◦ Для об'єднання 4 видів любові необхідно також стверджувати свою свободу і протистояти своїй долі. 

Свобода приходить до людини, коли вона протистоїть своїй долі і розуміє, що смерть або небуття 

можливі в будь-який момент.  

◦ Існує свобода дії і свобода буття. Перша називається екзистенціальною, друга - сутнісною свободою. 

Екзистенціальна свобода - свобода діяти відповідно до власного вибору; вона є в багатьох. 

Сутнісна свобода - це внутрішня свобода людини, навіть якщо фізично вона знаходиться в полоні. 

◦ Доля - це структура з обмежень і здібностей, які представляють собою «дані» нашого життя. Доля - це 

«будова Всесвіту, що проявляє себе в будові кожного з нас». Поняття долі та свободи є не 

взаємовиключними, а такими, що доповнюють одне одного, вони породжують одне одного. 

Кидаючи виклик долі, ми знаходимо свободу. 

 



 

 

 

 

 

Дякую за увагу! 


