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Транзактний аналiз та особливостi життєвих сценарiїв

Транзактний аналiз. Одним iз ефективних методiв розв’язання проблем рольо-
вих дисгармонiй особистостi є транзактний аналiз, важливим аспектом якого є аналiз 
i корекцiя життєвих сценарiїв людини. Вiн дозволяє не тiльки вдосконалювати ре-
пертуар життєвих ролей i «Его-станiв» людини, але й приводить до особистiсної 
автономiї (тобто до послаблення впливу негармонiйного життєвого сценарiю, неа-
даптивної екстернальностi рольової поведiнки, психологiчних iгор тощо).

Метод транзактного аналiзу, засновником якого є вiдомий американський 
психотерапевт Е. Берн, належить до таких методiв, якi розглядають роль як 
об'єкт аналiзу, а особистiсть — як сукупнiсть особливих станiв Его, що виявля-
ються у специфiчних станах свiдомостi та зразках поведiнки. 

Суть цього методу психотерапiї базується на iдеї Его-станiв, тобто особливих 
станiв особистостi, в яких вона виступає у процесi спiлкування з iншими людь-
ми, якi складаються з транзакцiйного стимулу й реакцiї (трансакцiї): стан «Ди-
тини» (переважання емоцiйної сфери, безпосереднiсть та спонтаннiсть), стан 
«Дорослого» (переважання рацiональної сфери, розсудливiсть та паритетнiсть 
у стосунках) та стан «Батька» (переважання моральної сфери, контроль за ви-
конанням соцiальних норм). Функцiонування цих Его-станiв створює складну 
картину життя людини та її стосункiв з iншими i дає змогу проаналiзувати бага-
то явних i прихованих тенденцiй. 

Важливою складовою частиною цiєї теоретичної системи є аналiз «iгор» 
чи «серiй наступних одна за одною прихованих додаткових трансакцiй з чiтко 
визначеним i передбачуваним результатом», в основi яких лежать життєвi 
сценарiї. За допомогою психологiчних iгор люди часто неусвiдомлено компен-
сують свої особистiснi проблеми. Е. Берн [1] наводить класифiкацiю цих iгор, 
робить їх докладний аналiз, а також показує їх зв'язок з життєвими сценарiями 
людей та їх видами. В концепцiї психологiчних iгор досить широко використо-
вується поняття «роль», хоча воно розглядається скорiше як робоче поняття,  
а не як категорiя, що несе методологiчне навантаження. 

Поняття «роль» набуває певного розвитку й у послiдовникiв Е. Берна, напри-
клад, Карпман С.Б. [6] розробив концепцiю «драматичного трикутника», у якiй 
вiн, користуючись поняттями ролей «Жертви», «Переслiдувача» та «Рятiвника», 
здiйснює драматичний аналiз сценарiю. Проте послiдовної рольової теорiї в рам-
ках цього пiдходу не створено, окремi рольовi аспекти ще чекають своєї розроб-
ки, зокрема потребує з'ясування спiввiдношення мiж поняттями «роль» та «Его-
стан», мiсце «iгрових» та життєвих ролей людини в життєвому сценарiї тощо. 

Одним iз застосувань транзактного аналiзу є сценарний аналiз та iдея 
корекцiї дисгармонiйних життєвих сценарiїв людини. Ця iдея має надзвичай-
не значення, оскiльки життєвi кризи, як i iншi важливi тенденцiї в життi люди-
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ни, можуть бути «запрограмованими», тобто в неявному виглядi закладеними  
в життєвому сценарiї людини. Необхiдно зазначити, що практична психологiчна 
допомога людинi, яка переживає кризу, можлива лише за умови наявностi в нiй 
потреби до особистiсних змiн, невдоволеностi iснуючою ситуацiєю.

Теорiя транзактного аналiзу мiстить майже всi основнi компоненти 
теорiї особистостi, насамперед — концепцiю структури особистостi (струк-
турна модель Его-станiв), концепцiю розвитку (формування життєвого 
сценарiю) та концепцiю особистiсної психопатологiї (контамiнацiї Его-станiв, 
дисгармонiйнiсть життєвого сценарiю). 

Особливостi життєвих сценарiїв. Вперше теорiя сценарiю була розроблена 
Е. Берном [2] та його колегами в серединi 60-х рокiв. Автор висловив тезу про 
те, що людина має один або декiлька життєвих сценарiїв, якi закладаються ще в 
ранньому дитинствi, формують самосприйняття дитини i образ свiту та мають у 
нашому уявленнi чiтку структуру. 

Е. Берн вiдводить значне мiсце у становленнi сенсу життя механiзму 
«батькiвського програмування» — залученню в свiдомiсть дитини смисложиттє-
вих орiєнтацiй батькiв та iнших близьких  родичiв. Батькiвське програмування ди-
тина сприймає з причини осмислення нею цiленаправленостi власних дiй завдяки 
чому батьки передають свiй досвiд, знання i власну програму успiху або неуспiху.

У роботах Е. Берна (1988) аналiзуються рiзноманiтнi типи життєвих 
сценарiїв (наприклад, сценарiї Переможця, Невдахи, Безприданницi, Попе-
люшки та iн.), пропонуються методи їх визначення. Автор розрiзняв поняття 
«сценарiй» i «курс життя», вiн вважав, що «сценарiй – це те, що людина запла-
нувала здiйснити в ранньому дитинствi, а курс життя – те, що вiдбувається в 
реальностi». 

Першi сюжети життєвого сценарiю закладаються ще в довербальному 
дитинствi через переживання та емоцiї батькiв, якi дитина сприймає як сценарнi 
послання. За визначенням К. Стайнера [4], це – «накази» i «дозволи». Сценарнi 
послання можуть транслюватись вербально, невербально та одночасно тим чи 
iншим способом.

На початку 70-х рокiв клiнiчний психолог Т. Кейлер, спираючись на iдеї 
Е. Берна, описав теорiю драйверiв людини та встановив зв`язок зi сценарним 
процесом: спостерiгаючи за патернами драйверiв у будь-якої людини, можна 
достатньо точно передбачити її сценарний процес. Вiн виявив наступнi драй-
вери: «Будь найкращим», «Радуй iнших», «Намагайся», «Будь сильним», 
«Поспiшай», якi можна розглядати як стратегiю виживання дитини пiд час фор-
мування сценарiю.

На думку засновника вiктимологiї Ч. Тойча [5] (1995), вiктимнi життєвi 
сценарiї, тобто сценарiї життя жертви, закладенi ще в генотип людини, але мо-
жуть бути скоригованими методами психотерапiї.

Висновки. Транзактний аналiз є одним iз ефективних методiв розв’язання про-
блем рольових дисгармонiй особистостi та аналiзу i корекцiї неконструктивних 
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життєвих сценарiїв людини. Сучасна психологiчна наука потребує з'ясування 
спiввiдношення мiж поняттями «роль» та «Его-стан», мiсця «iгрових» та життє-
вих ролей людини в життєвому сценарiї. Формування життєвого сценарiю лю-
дини вiдбувається внаслiдок батькiвського програмування завдяки вербальним 
та невербальним сценарним посланням.
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