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МОТИВАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ:  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ 

У статті розглядається проблема мотивації особистості. Обгрунтовано актуа-

льність даного феномену, виокремлено основні підходи до визначення його 

змісту і структури. Констатується, що в основі мотиваційних процесів закла-

дена суб‘єктивна емоційна оцінка людиною  власного життя та свого місця в 

ньому. Уміння критично оцінювати себе, довільно спрямовувати і перебудо-

вувати власні вчинки, прагнення до дотримання соціально цінних і особисті-

сно значущих норм – це вияви базових цінностей. Вони переконливо свід-

чать, що поза розвитком даної якості неможливий процес становлення твор-

чої, соціально відповідальної особистості із критичним ставленням до оточу-

ючого середовища, усвідомленням свого місця і ролі серед інших. Доведено 

що мотиви є однією з умов гармонійного розвитку особистості і здатні поєд-

нувати в собі суспільне та індивідуальне, цілеспрямовано регулювати їх взає-

модію і досягти завдяки цьому бажаних  змін. 
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Постановка проблеми. 
Мотиви є однією з умов гармонійного розвитку особистості. Ро-

зуміння людини як активного, свідомого суб‘єкта усіх видів власної 
життєдіяльності дає можливість зрозуміти особистість як феномен, 
здатний поєднувати в собі суспільне та індивідуальне, цілеспрямовано 
регулювати їх взаємодію і досягати завдяки цьому бажаних і суттєвих 
позитивних змін як у собі, так і в навколишній соціальній дійсності. В 
цьому і полягає суть життя, активної перетворювальної енергії людсь-
кої діяльності, поведінки. Особистість, розвиваючись, змінює зовніш-
ній світ відповідно до власних внутрішніх можливостей. Належний рі-
вень розвитку мотиваційних процесів є для людини особливою цінніс-
тю, оскільки дозволяє їй підтримувати на дієвому рівні свій психічний 
потенціал, своє психологічне благополуччя загалом. Потреба у самоз-
мінах суттєво залежить від виникнення у людини мети досягнути ба-
жаного рівня особистісного зростання. 

Важливо наголосити на тому, що суттєвою ознакою мотивації є її 
дієвий характер, органічне проникнення у різні вияви активності та 
діяльності, поведінки. Дана активність виникає на основі єдності сві-
домості та реальної поведінки, детермінує діяльність людини, конс-
труктивно впливає на досягнення важливих, особистісно значущих та 
актуальних у соціальному плані цілей. 

Аналіз останніх публікацій. 
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Проблемі мотивів присвячена значна кількість психологічних 
праць (Є.П. Ільїн [7], Д. Макклеланд [9], А. Маслоу [11], Л.З. Сердюк 
[17], [18], [19], [20], Х. Хекхаузен [21] та інші). Актуальність вивчення 
даного питання полягає в тому, що зміна економічних і соціальних ре-
алій стимулює у людей розвиток ініціативи, відповідальності та вод-
ночас сприяє появі негативних явищ: демонстрація  зверхності, знеці-
нення успіхів, з одного боку, та інфантильності, безпорадності з іншо-
го. Поява у суспільстві таких процесів, що викликані соціально-
політичними трансформаціями, вимагає компетентної оцінки психо-
логічної науки. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали поло-
ження  про соціальну детермінованість формування свідомості і само-
свідомості особистості (М.Й. Боришевський [4], Г.С. Костюк [8]), про 
взаємодію зовнішніх і внутріщніх факторів становлення особистості 
Г.С. Костюк [8], про принцип розвитку, згідно з яким образ Я безпере-
рвно змінюється протягом онтогенезу особистості (М.Й. Боришевсь-
кий [4], Г.С. Костюк [8], С.Д. Максименко [10] тощо). Загальнометодо-
логічні принципи дослідження знайшли  своє відображення в фунда-
ментальних теоретичних положеннях про спадковість, цілісність, де-
термінованість, причиннообумовленість психічного розвитку особис-
тості, про сензитивність і критичні періоди в її становленні (М.Й. Бо-
ришевський [4], Г.С.  Костюк [8], С.Д. Максименко [10], Л.З. Сердюк 
[17], [18], [19], [20]). 

У своїй роботі ми використовуємо постнекласичний метод, який 
зумовлюється гуманітарною парадигмою і передбачає дослідження 
існування суб‘єкта, що пізнає світ вибірково, керуючись своїми цінніс-
ними перевагами. Отже, пізнаючи, діючи людина перетворює не лише 
світ, але й себе. Пізнання і виникнення цінностей неможливе без змін 
суб‘єкта: перетворення себе відкриває йому інші погляди на світ, а 
будь-яке пізнання грунтується  на самопізнанні. 

Важливою складовою предмету нашого аналізу, крім мотивів, 
стане феномен психологічного благополуччя особистості. 

Мета: здійснити теоретичний аналіз мотиваційних чинників 
психологічного благополуччя особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Психологічне благополуччя ми розглядаємо, слідом за Л.З. Сер-

дюк, як інтегральний покажчик ступеня спрямованості особистості на 
реалізацію основних компонентів позитивного функціонування, а та-
кож ступеня реалізованості цієї спрямованості, що суб‘єктивно вира-
жається у відчутті щастя, задоволеності собою і власним життям. Як 
інтегральне особистісне утворення, психологічне благополуччя функ-
ціонує в динаміці і тому є мотиваційним параметром особистості, сту-
пінь вираженості якого залежить від реалістичності, структурованості, 
цілісності (узгодженості минулого, теперішнього і майбутнього) сис-
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теми ставлень людини та життєвої перспективи, що включає цілі, 
плани, цінності і прагнення. 

Проблема психологічного благополуччя особистості актуалізува-
лась у зв'язку з дослідженням процесів, у яких відображаються різні 
аспекти самосвідомості: (А. Адлер [1], М. Аргайл [2], Р. Бернс [3], М.Й. 
Боришевський [4], Л.С. Виготський [5], У. Джемс [6], Г.С. Костюк [18], 
С.Д. Максименко [14], А. Маслоу [11], О.Л. Музика [12], Г. Олпорт [13], 
О.І. Пенькова [14], К. Роджерс [15],  Л.З. Сердюк  [17], [18], [19] та інші). 

У роботах представників зарубіжної психології, що відповідають 
постнекласичному напрямку розвитку досліджень, склалися різні під-
ходи щодо розуміння й вивчення проблеми мотивів та психологічного 
здоров‘я. Так, А. Адлер [1] вважав, що життя людини – це прагнення 
до переваги. Особистість не просто реагує на зовнішні стимули сере-
довища, вона сформована прагненнями власного Я й орієнтована на 
майбутнє. Прагнення до переваги – це фундаментальний закон люд-
ського життя і єдина мотиваційна сила в житті особистості. Кожній 
людині притаманне вроджене прагнення піднестися, рухатися до дос-
коналості, набути вміння долати життєві проблеми, з гідністю досягти 
найбільшого з можливого. 

А. Адлер виокремив такі суттєві аспекти прагнення до переваги: 1) 
єдиний фундаментальний мотив; 2) прагнення загальне для всіх у но-
рмі та патології; 3) воно може набувати позитивного чи негативного 
спрямування; 4) воно, з одного боку, вимагає значних енергетичних 
затрат, а, з іншого – надає особистості енергії. Рівень напруги зростає, 
а не знижується; 5) воно проявляється як на рівні особи, так і на рівні 
суспільства; 6) прагнення до досконалості є не лише особистісним 
внутрішнім прагненням, а й прагненням вдосконалити культуру всьо-
го суспільства. 

Відомо, що мотивація досягнення є одним із факторів, які зумов-
люють психологічне благополуччя і впливають на успішність діяльно-
сті (Є.П. Ільїн [7], Д. Макклеланд [9], А. Маслоу [11], Л.З. Сердюк [17], 
[18], [19], Х. Хекхаузен [21] та інші). Таким чином, мотив досягнення 
визначається Х. Хекхаузеном [21] як намагання збільшити або зберег-
ти максимально високими здібності людини до усіх видів діяльності, 
до яких можна прирівняти критерії успішності і де виконання подіб-
ної діяльності може привести до успіху або до невдачі. 

Різниця між людьми, що зорієнтовані на успіх чи на уникнення 
невдачі, полягає у засобах розв‘язання проблеми та досягнення мети. 
Люди, які зорієнтовані на успіх, висувають перед собою завдання, що 
максимально відповідають їх власним здібностям, в той час коли мо-
тивовані на уникнення невдачі, висувають перед собою легкі або 
вкрай складні завдання, результати яких у більшій мірі залежать від 
вдалого збігу обставин. 

Особистості, які мотивовані на успіх, відзначаються наступними 
характеристиками: впевненістю в успішному результаті, рішучістю в 
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непевних ситуаціях, готовністю взяти на себе відповідальність, більш 
вираженою наполегливістю до досягнення мети, адекватним середнім 
рівнем досягнень, для них більш важлива успішність, аніж престиж.  

Однією із провідних у зарубіжній психології макротеорій мотива-
ції є теорія самодетермінації особистості Е. Дісі та Р. Раяна. Вихідним 
положенням теорії є диференціація спонукання. Головне розходжен-
ня мотивів у даній теорії проводиться між внутрішнім (автономним) і 
зовнішнім мотивом. Внутрішні мотиви можуть бути й індивідуальни-
ми, і зовнішніми, але обов‘язково такими, у яких суб‘єкт ідентифікує 
особисті цінності, які він успішно інтегрував у власну ідентичність. Ді-
яльність під впливом автономної мотивації супроводжується бажан-
ням діяти та схваленням своїх дій. 

Зовнішні мотиви являють собою зовнішні або внутрішні неперед-
бачені чи створені спеціально обставини: нагороди й покарання, схва-
лення, уникнення сорому тощо. Характерною ознакою зовнішньої мо-
тивації є її нав‘язаність. Коли людиною керують ззовні, вона відчуває 
тиск, під впливом якого повинна думати, відчувати або поводити себе 
особливим чином. Інтерналізована зовнішня мотивація відчувається 
людиною як чужий їй, але внутрішньо підкріплений імпульс, що спо-
нукає до дій. Зовнішня мотивація може бути інтроецьованою – тоді 
зовнішнє спонукання відбивається у внутрішньому світі в тій самій 
формі, що й внутрішнє. Е. Дісі і Р. Раян зазначають, що інтроецьована 
мотивація може призводити до невротизації особистості. Мотивація 
може інтегруватися – тоді вона стає істинною частиною Я, і людина не 
відчуває її як чужу, адже вона не викликає внутрішнього напруження. 
Автономні і зовнішні мотиви призводять до активності людини, проте 
вона по-різному переживає зовнішню та внутрішню,  розташовану на 
нижчих рівнях вмотивовану діяльність [22]. 

Вагомий внесок у розбудову даного питання внесла К. Ріфф [23]. 
Згідно з її теорією, психологічне благополуччя можна описати як 
складний, інтегральний феномен, що характеризує позитивне функ-
ціонування особистості та виражається в суб‘єктивному відчутті задо-
воленості життям, реалізації власного потенціалу і залежить від 
суб‘єктивної якості комунікацій особистості з оточуючими. Модель 
психологічного благополуччя К.Ріфф складається з 6 елементів: при-
йняття себе; контроль над обставинами; позитивні стосунки з іншими; 
наявність мети в житті; особистісне зростання; самодетермінація.  

К. Ріфф зазначає: не все, що відповідає задоволеності життям, 
сприяє досягненню психологічного благополуччя. Більше того, жит-
тєві труднощі, негативний досвід і переживання можуть у певних 
випадках виступати основою для підвищення психологічного благо-
получчя людини – через більш глибоке осмислення життя, усвідом-
лення власних життєвих цілей, встановлення гармонійних стосунків з 
іншими людьми. Психологічне благополуччя трактується К. Ріфф як 
позитивний аспект психічного здоров‘я людини та може бути розкри-
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те через: самоактуалізацію А. Маслоу, особистісну зрілість Г. Олпорта, 
повнофункціонуючу особистість К. Роджерса. 

Отже, даний підхід, досліджуючи феномен психологічного благо-
получчя, розкриває його особистісний зміст, підкреслює ефективність 
взаємодії людини зі світом, а також здатність останньої зберегти влас-
ну неповторну сутність у процесі даної взаємодії. 

У дослідженнях А. Маслоу [11] людина виступає насамперед як 
психологічно здорова особистість, задоволення соціальних потреб якої 
стає основою її самоактуалізації, розвитку усіх її здібностей і талантів. 
Як результат успішної актуалізації є особистість з наступними харак-
теристиками: більш ефективне сприймання реальності і більш ком-
фортне ставлення до неї; прийняття (себе, інших, природи); спонтан-
ність, простота, природність; центрованість на значущих цілях (на ві-
дміну від центрованості на собі); деяка відстороненість і потреба бути 
наодинці; автономія, незалежність від культури та середовища; пос-
тійна свіжість оцінки; містичність та досвід вищих станів; почуття єд-
ності з іншими; більш глибокі міжособові стосунки; демократична 
структура характеру; розрізнення засобів і цілей, добра і зла; філософ-
ське, доброзичливе почуття гумору; самоактуалізована творчість; про-
тистояння аккультурації, насадження будь-якої часткової культури.  

Поведінка особистості, вважав А. Маслоу, мотивована системою 
потреб, що виникають у певній послідовності й ієрархічно впорядко-
вані. Для того, щоб вищі потреби заявили про себе, спочатку мають 
бути задоволені потреби, що розташовані на нижчих рівнях ієрархії. 
Порядок домінування потреб особистості наступний: фізіологічні пот-
реби, потреби безпеки та захисту, потреби належності та любові; пот-
реби самоповаги; потреби самоактуалізації або потреби особистісного 
самовдосконалення. Якщо людина потрапляє в ситуацію вибору між 
нижчими і вищими потребами, вона надає перевагу нижчим. Незва-
жаючи на те, що нижчі потреби є визначальними для особистості, 
психологічного благополуччя вона досягне лише на основі задоволен-
ня вищих потреб.  

Висновки. Проведений аналіз свідчить, що мотиви і психологі-
чне благополуччя мають спільні механізми та змістовні характеристи-
ки, які забезпечують їхнє функціонування. Відмінною особливістю 
цього взаємозв‘язку є мотивація утвердження себе як активно діючого 
серед інших в суспільстві суб‘єкта розвитку. При цьому мотиви у реа-
льному житті як об‘єктивно обов‘язковий ( хоч і здійснюваний у різній 
мірі) компонент процесу розвитку в усіх випадках передбачає цілесп-
рямованість презентації людиною себе соціуму у тій чи іншій формі. 
Мотивація визначається у своїх межах ступенем здібностей, можливо-
стей людини як дієвого суб‘єкта, енергетичним потенціалом його 
дієвості,  
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Перспективи подальшого вивчення даної проблеми ми вбачаємо 
в дослідженні внутрішньо-особистісних протиріч, що ускладнюють 
процес побудови психологічного благополуччя особистості.  
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Penkova O.I. 
AN INDIVIDUAL’S MOTIVATION: ITS SOCIAL AND  
PSYCHOLOGICAL ESSENCE 

The article discusses the problem of an individual‘s motivation. The importance of 
this phenomenon and its studies is substantiated; the main approaches determining its 
content and structure are outlined. The article states that an individual‘s subjective 
emotional evaluation of his/her own life and his/her place in the world is the base of 
motivational processes. The ability to critically evaluate oneself, to arbitrarily direct 
and rebuild their own actions, to strive for observance of socially valuable and person-
ally meaningful norms are manifestations of basic values. The article substantiates that 
an individual cannot become creative, socially responsible, cannot develop a critical 
attitude to the environment, or become aware of his/her place in society and role 
among others without developed motivation. Motives are one of the conditions for an 
individual‘s harmonious development; they combine social and individual, purposeful-
ly regulate their interaction; so, desired changes can be achieved due to their influence. 

Keywords: motivational processes, motives, personality, values, consciousness, 
self-consciousness, behaviour. 

 
Пенькова Е.И. 
МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ 

В статье рассматривается проблема мотивации личности. Обоснована акту-
альность данного феномена, выделены основные подходы к определению его со-
держания и структуры, Констатируется, что в основе  мотивационных процессов 
заложена субъективная эмоциональная оценка человеком собственной жизни и 
своего места в ней. Умение критически оценивать себя, произвольно строить и 
направлять собственные поступки, стремление к соблюдению социально ценных 
и личностно значимых норм – выявление базовых ценностей. Они убедительно 
свидетельствуют, что вне развития данного качества невозможен процесс ста-
новления творческой, социально ответственной личности с критическим отно-
шением к окружающей действительности, осознанием своего места и роли среди 
других. Доказано, что мотивы являются одним из условий гармонического раз-
вития личности и способны объединять в себе общественное и индивидуальное, 
целенаправленно регулировать их взаимодействие и достичь благодаря этому 
желаемых перемен. 

Ключевые слова: мотивационные процессы, мотивы, личность, ценно-
сти, сознание, самосознание, поведение. 

 


