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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИДІВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ОСОБИСТОСТІ 

В статті доведено, що провідним критерієм створення концепції перфекціонізму є 

багатовимірність його психологічної структури, що дозволили створити диференціацію видів 

перфекціонізму. В статі наголошується, що прагнення до високих стандартів саме по собі не е 

патологічним: індивід може отримувати задоволення від наполегливої праці, прагнення до 

саморозвитку, самовдосконалення, покращення результатів роботи, причому він приймає для 

себе факт наявності межі особистого самовдосконалення. 
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Постановка проблеми. Основною методологічною перешкодою на шляху до 

концептуалізації перфекціонізму в контексті загальнопсихологічного знання виступає 

відсутність теоретичної моделі, у рамках якої можливе представлення різних граней цього 

феномену в єдиному континуумі. Складність перфекціонізму як поняття, що 

використовується для опису прагнення особистості до самовдосконалення, полягає у його 

глобальності, оскільки даний вплив може охоплювати всі сфери життєдіяльності 

особистості, торкалися будь-яких сторін життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення феномену перфекціонізму 

пов' язується з такими іменами, як Д. Барнс, П. Гсвітг, Д. Джонсон, Дж. Ешбі, М. Моблі, В. 

Паркер, До. Райс, Р. Слені, X. Стампф. Дж. Тріппі, Р. Фросг, Г. Флетт. У останні 

десятиліття на зміну традиційному уявленню про перфекціонізм як негативний феномен (P. 

Hweitt, G. Flett, S. Blatt, В. Kerr, S. Peters, J. de Lise, R. Freeman, D. Bums, M. Addcrholt-

Elliot, B. Clark. S. Conarton) прийшов типологічний підхід, шо припускає виділення 

«нормального» і «патологічного» типів перфекціонізму(К. Debrovski, І. Piechovsky, S. 

Peters та ін.). Аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень, присвячених проблемам 

перфекціонізму, дозволив нам сформулювати основні положення концепції 

перфекціонізму, які, на наш погляд, найбільш повно та різнобічно характеризують даний 

складний га неоднозначний феномен. 

Мета статті - представити диференціацію видів перфекціонізму та дати їм 

змістовну характеристику. 



Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Провідним критерієм 

створення концепції перфекціонізму є багатовимірність його психологічної структури. 

Виходячи з цього, ми підходимо до перфекціонізму як до психологічної властивості, яке в 

структурі особистості володіє відносною функціональною і структурною самостійністю ти 

виражається у прагненні суб’єкта бути досконалим, бездоганним будь де та будь у чому. 

Важливою теоретичною тезою нашого концептуального підходу до перфекціонізму є те, що 

прагнення до високих стандартів саме по собі не є патологічним: індивід може отримувати 

задоволення від наполегливої праці, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, 

покращення результатів роботи, причому він приймає для себе факт наявності межі 

особистого самовдосконалення. В даному контексті успіх приносить перфекціоністу 

задоволення, підвищує його самооцінку , або підтримує її на належному рівні. 

Усе це дозволило нам виділити два види перфекціонізму: глобальний та парціальний, 

які відображають сту пінь занурення особистості у перфекціоністські настанови. Кожний із 

цих видів перфекціонізму є складним, системно організованим психологічним феноменом, та 

відображає його склад, структуру і функції (під якими мі розуміємо співвідношення між 

середовищем або суб' єктивним простором і досліджуваною характеристикою). Даний підхід 

дозволяє нам розглядати перфекціонізм як єдність процесів диференціації та інтеграції. 

Отже, глобазьізий перфекціонізм поділяється на автентичний, компенсаторний та 

невротичний: а парціальний - на інтерперсонатьний. аддиктивний та екзоперфекціонізм. 

Зупинимося на кожному з цих видів. 

Глобальний перфекціонізм (представлений у різних сферах життєдіяльності 

особистості). 

и Автентичний перфекціонізм. 

Особистість з ознаками глобального автентичного перфекціонізму усвідомлює свої 

переживання і почуття і здатна проживати і адекватно (без спотворень) виражати їх у 

спілкуванні з оточуючими. Деякі автори (наприклад, К. Роджерс 118] та ін.) ототожнюють 

автентичність з такими її аспектами, як конгруентність (здатність усвідомлювати і переживат 

и власний емоційний досвід) і прозорість (здатність неспотворено і точно виражати цей досвід 

у спілкуванні). Спираючись на ідеї К. Роджерса можна вважати, що глобальний автентичний 

перфекціонізм може проявлятися у спілкуванні як здатність людини відмовлятися від різних 

соціальних ролей, дозволяючи проявлятися справжнім, властивим тільки їй думкам, емоціям і 

поведінці (важливо, що в науці синонімом автентичності використовуються самоактуалізація 

(А.Маслоу[5]), свобода (Ф. Олпорт(7), особистість, що повноцінно функціонує (Ф. Перлз[8], 

К. Роджсрс[181). 

Прояв автентичного перфекціонізму може бути поодиноким, якщо людина не інтегрує 

своє переживання та досвід в процес своєї життєдіяльності. І навпаки, глобальний 

автентичний перфекціонізм особистості веде людину до більшої автентичності «по життю», - 

але. водночас, і робить її менш вільною. Аналогом глобального автентичного перфекціонізму 

є словосполучення «вірність самому собі» або «Здоровий перфекціонізм» (Д. Хамачек( 17]): 

завдяки автентичним настановам у перфекцонізмі особистість відкриває для себе можливості 

прийняггя людиною власних почуттів, усвідомлення свого права на відчуття, переживання, 

тобто, буття. 

Важливо, що глобальний автентичний перфекціонізм пов'язаний не тільки з 

переживанням, але й із здійсненням людиною себе в нерозривному зв’язку із зовнішнім 

світом. 



який можна розглядати як деяку стійку внутрішню позицію, завдяки якій людина може 

контактувати із зовнішнім світом, приймаючи і перетворюючи його. 

Рис.1. Диференціація видів перфекціонізму особистості 

Отже, особистість автентичного перфекціоніста характеризується: здібністю 

відчувати глибоке задоволення на основі власних досягнень, підвищувати свою самооцінку: 

під час виконання завдання легким залученням до активності з урахуванням власних ресурсів 

та обмежень, азартом та концентрацією уваги на власних ресурсах. 

п Компенсаторний перфекціонізм. 

Даний вид перфекціонізму є є одним з найбільш складних з точки зору формування 

механізмів поведінки суб'єкта, оскільки підтримка певного рівня «надійності» особистості як 

системи в цілому та окремих її компонентів складає суть складних і різноманітних процесів 

компенсації. На наш погляд, взагалі, компенсація як захисний механізм психіки є важливим 

підгрунтям перфекціонізму, оскільки в його основі лежать несвідомі спроби подолання 

реальних або уявних недоліків ( 3. Фрейд 110]). Глобальність компенсаторного 

перфекціонізму підтверджується основними ідеями А. Адлера який розглядав компенсацію як 

життєву стратегію особистості. Компенсація, за А. Адлером, проявляється у вигляді 

додаткових, а іноді навіть наднормативних дій та зусиль, які застосовуються суб'єктом в 

діяльності та спілкуванні для «компенсації» його недоліків. 

Прагнення до переваги та досконалості у компенсаторного перфекціоніста витікаючи 

з почуття неповноцінності, поєднується із соціальним інтересом, тобто, прагнення до 

досконалості у будь-чому має бути соціаіьне позитивним, включати прагнення до 



благополуччя усіх людей, але можливий і протилежний розвиток особистості, коли у 

людини, соціальний інтерес виражений недостатньо, вона егоїстична бореться за особисту 

перевагу і домінування над іншими, поглинена власними інтересами і самозахистом. 

Компенсаторний перфекціонізм може розрізнятися за формою: може бути як 

соціально прийнятним, так і ні; прямим (спроба добитися успіху в тій області, де 

відчувається недолік), і непрямим (Р. Кочюнас [4]). М. Antony (12] та R. Swinson |12| 

виділяють наступну форму иерфекціоністської поведінки: обсесивні повторні перевірки 

власної діяльності, компульсивний пошук підтримки і схвалень з боку інших людей, 

постійне прагнення поправляти інших або надмірно тривало роздуму вати перед ухваленням 

рішення; R. Frost 115], A. Turcotte 115], R. Heinberg 115]. J. Mattia (15] та ін. виділяють 

альтернативну поведінку - прокрастинацію початку діяльності або уникнення, оскільки 

кінцевий результат вже на початку' роботи бачиться незадовільним. 

и Невротичний перфекціонізм. 

Поведінка невротичного перфекціоніста спонукається страхом перед неуспіхом (І. І. 

Грачьова |3], Д. Хамачек(17], К. Хорні (І І та ін.). Побоюючись можливих помилок і невдач, 

особи з невротичним прагненням до досконалості часто не можуть приступити до справи і 

відкладають його початок (тобто, мають виражену прокрастинацію). Керуючись занадто 

високими очікуваннями від себе, вони перманентно переживають тривогу, сором і провину. 

В ході роботи їх увага сфокусована на власних недоліках і думках про можливу помилку. 

Вони позбавлені дару відчувати задоволення зробленим, навіть якщо з об’єктивно робота 

виконана добре. С. Блат також вважає, що «невротичний» перфекціонізм виникає з 

прагнення уникнути неуспіху [13]. Глибоко укорінені почуття неповноцінності і уразливості 

ввергають людину у нескінченне колог саморуйнівних надзусиль, і будь-яка справа або 

завдання перетворюються на черговий загрозливий виклик. 

Результати досліджень G. Flett[14], P. Hewitt[14], К. Blankstcin(14] також 

підтвердили, що високі стандарти у поєднанні із забороною на помилку і невдачу можуть 

мотивувати деструктивні поведінкові стратегії Так, патологічний перфекціонізм 

взаємозв'язаний з цілим рядом дезадалтивних характеристик: ірраціональним мисленням, 

схильністю до самокритики, самозвинувачення і звинувачення інших, прокрастинацією, 

низькою ефективністю в професійній кар'єрі, неадаптивною учбовою мотивацією, 

пониженою здатністю до пошуку допомоги, наявністю интерперсональных проблем, 

неадаптивними конингстратегіями, емоційною дезадаптацією, низькою самооцінкою, 

високим ризиком суїциїдальної поведінки. 

Отже основними характеристиками особистості із невротичним перфекціонізмом є: 

перманентна невдоволеність зробленим (отриманий результат ніколи не здається достатнім), 

до себе пред’являються дуже високі очікування, основний мотив поведінки - страх невдачі, 

схильність до переживання сильної тривого, сорому, провини: схильність до уникнення 

(концентрація уваго на власних недоліках і думці про те, як би уникнути помилки). 

� Парціальний перфекціонізм (інтерперсональний, аддиктивний, 

екзоперфекціонізм). 

В психології і психіатрії термін «парціальність» широко використовують для 

характеристики нерівномірності розвитку тих або інших компонентів психічної діяльності. 

Одним з перших проблеми парціальності торкнувся Б. М. Теплов |9|, який висунув 

припущення про те, що разом із загальними типологічними властивостями, що 

характеризують 



нервову систему в цілому, існують часні (парціальні) психічні властивості. Пізніше проблему 

парціальності сформулював В. Д. Небиліцин |6], який визначив як її неспівпадання результатів 

вимірів одних і тих же властивостей при визначенні їх в різних ділянках, зонах і відділах 

великих півкуль мозку. 

В контексті нашого дослідження під парціальністю ми розуміємо феномен, який 

виражається у неспівпадінні виражсності певних психологічних властивостей перфекціонізму в 

різних сферах життєдіяльності особистості. Відповідно, парціальність перфекціонізму може 

торкатися оточуючих людей, референтного оточення та світу в цілому. 

� пінтерперсональний парціальний перфекціонізм, у першу чергу, спрямований 

на інших людей, передбачає підвищені вимоги до них, а іноді нереально завищені стандарти, 

очіку вання людської досконалості і постійне оцінювання інших. На думку P. Hewitt та G. Flett, 

ці переконання і очікування відносно здібностей інших людей переважно стосуються значимих 

людей з близького оточення [ 14). Як вважають автори, подібна вимогливість перфекціоніста 

породжує часті звинувачення на адресу інших людей, дефіцит довіри і почуття ворожості по 

відношенню до людей. М. Habke і С. Flynn, наголосили, що для осіб з високими показниками 

перфекціонізма характерним є інтенсивне прагнення до досягнень у поєднанні з вороже-

домінантним інтериерсональним стилем [16]. 

К. Хорні описувала схильність перфекціоністів до очікувань бездоганності в поведінці 

інших людей, низьку толерантність до їхніх помилок і невдач [11]. Вона акценту вала їх 

своєрідне сприйняття соціального світу як загрозливого, предстаапеного людьми, схильними 

до суворих оцінок і моментальних розчарувань при виконанні іншими діяльності на рівні, 

нижчому, ніж досконалий. На наш погляд, при описі інтерпсрсонального перфекціонізма не 

враховувалися деякі важливі характеристики, наприклад, схильність до ревнощів щодо успіхів 

інших людей і порівняння себе з ними за принципом «Чужі досягнення - свідоцтво моєї 

неспроможності», оскільки ще А. Адлер [І] писав, що деякі перфекціоністи схильні 

порівнювати себе з оточенням і навіть з гороями минулого, та взагалі, особи з вираженим 

перфекціонізмом проживають своє життя в «режимі порівняння» себе з іншими, при цьому 

переживають відчуття власної «другосортності і неспроможності» (Н. Г. Гаранян [2]). 

В дослідженнях Р. Hewitt і G. Fletty вибірці пацієнтів з депресивними розладами 

встановлені взаємозв'язки між перфекціонізмом і особистісними розладами, критерії яких 

включають труднощі взаємодії з людьми - нарцисичними, пасивно-агресивними, гістрионними. 

шизоїдними] 14]. 

� аддиктивний перфекціонізм відображає погребу особистості відповідати 

стандартам і очікуванням значимих інших, що може провокувати певну психологічну 

залежність від них (Р. Hewitt, G. Flett [14]). Важливо, що в даному випадку суб'єкт оріснтусгься 

тільки на високі стандарти, що тільки делегуються йому значимими іншими (суб'єктивне 

відчуття «примусу до досконалості»). 

Для аддиктивного перфекціоніста подібна ілюзія створюється шляхом 

психологічної залежності від значимих людей, віє подібна залежність є обмеженою та 

малоефективною, порушує природні адаптаційні можливості на психофізіологічному рівні. 

Цей параметр перфекціонізма відбиває суб'єктивне переконання в тому, що інші 

люди нереалістичні у своїх очікуваннях, схильні дуже строго оцінювати індивіда і чинити на 

нього тиск змусити бути досконаїим; разом з цим, індивід переконаний у власній нездатності 

догодити іншим та психологічно залежить від них. Важливість цього параметра 



підтверджується дослідженнями психосоціальних предикторів депресії у рамках концепції 

«емоційної експресивності». Ці роботи показати, що ризик рецидиву депресії дуже високий, 

якщо суб'єкт суб'єктивно сприймає свого чоловіка або дружину як дуже критичного. 

Передбачаюся, що даний перфекціонізм може мати безліч несприятливих наслідків у вигляді 

гніву, страху негативної оцінки, підвищеної значущості чужої уваги і схвалення. 

и екзоперфекціонізм - спрямований до світу в цілому. Екзопсихічний компонент 

визначається ставленням особистості до зовнішнього середовища тобто до всієї сфери того, що 

протистоїть особистості і до чого вона може певним чином ставитися. 

За Р. Hewitt і G. Flett основний психологічний зміст даного виду перфекціонізму може 

включати переконаність в тому, що у світі усе повинно бути точно, акуратно, правильно, причому 

усі людські і загальносвітові проблеми повинні отримувати правильне і своєчасне рішення [14]. 

Н. Г. Гаранян показала що в емпіричних дослідженнях не вдалося підтвердити взаємозв'язок 

цього виду перфекціонізму з симптомами депресії і тривог и, тобто, невротичний компонент в 

ньому виражений слабо[2]. 

Отже, парціаіьний перфекціонізм торкається оточуючих людей, референтного оточення 

та світу в цілому і поділяється на полісуб’сктний, аддиктивний та екзоперфекціонізм. 

Висновки. Таким чином, основним критерієм створення концепції перфекціонізму є 

багатовимірність його психологічної структури, що дозволяє підходити до його вивчення як до 

психологічної властивості, яка в структурі особистості володіє відносною функціональною і 

структурною самостійністю та виражається у прагненні суб'єкта бути досконалим, бездоганним 

будь де та будь у чому. Прагнення особистості до високих стандартів саме по собі не є 

патологічним, індивід може отримувати заюволення від наполегливої праці, прагнення до 

саморозвитку, самовдосконазення. покращення результатів роботи, причому він приймає для себе 

факт наявності межі особистого самовдосконалення. Невротичні форми перфекціонізму 

виникають при неатекватному співвідношенні перфекціоністських тенденцій або їх 

непропорційному розвитку. 

Виділено два види перфекціонізму: глобальний та парціальний, які відображають ступінь 

занурення особистості у перфекціоністські настанови. Кожний із цих видів перфекціонізму є 

складним, системно організованим психологічним феноменом, та відображає його склад, 

структуру і функції. Даний підхід дозволяє нам розглядати перфекціонізм як стність процесів 

диференціації та інтеїрації. 
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Кононенко O.H. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ 

В статье доказано, что ведущий критерием создания концепции перфекционизма есть 

многомерность его психологической структуры, что позволило создать дифференциацию видов 

перфекционизма. В статье отмечается, что стремление к высоким стандартам само по себе не 

является патологическим: индивид может получать удовольствие от упорного труда, стремление к 

саморазвитию, самосовершенствованию, улучшение результатов работы, причем он принимает для 

себя факт наличия границы личного самосовершенствования. 

Ключевые слова: перфекционизм, личность, глобальный перфекционизм, гщщиальное 

перфекционизм, стремление к совершенству. 

Kononenko O.I. 



 

DIFFERENTIATION VARIETIES OF PERFECTIONISM OF PERSONALITY 

The article proved that the leading criterion is creation of the concept of perfectionism 

multidimensionality of its psychological structure that allowed to create a differentiation of types of 

perfectionism. As it was in the article noted that the pursuit of high standards by itself is not pathological: 

the individual may enjoy hard work, commitment to self-development, self- improvement, improve 

performance, and it takes an existence boundaries of personal improvement. 

Key words: perfectionism, personality, global perfectionism, perfectionism partial, commitment to 

excellence. 
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