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кандидат психологічних наук, доцент 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка  

  

Дуже часто у своєму житті ми зустрічаємося зі словом "совість". Воно 

виступає вимірювачем наших думок, слів, вчинків, ставлень до будь-чого тощо. 

Але, у кожного це поняття має власне тлумачення. Совість як категорію, на наш 

погляд, можна розглядати з позицій: загальножиттєвої; релігійної; наукової. У 

будь-якому випадку, цей термін має як якісну, так і кількісну характеристику. 

Слово "совість" дуже часто використовується у повсякденному спілкуванні 

людей і має загальножиттєве тлумачення «добра» та «зла» як наслідків дій, 

рішень, вчинків. Наприклад, у висловлювання "це на його совісті", "немає ні 

сорому, ні совісті", "совість закатувала", "людина з чистою совістю", "робить на 

совість", "совість засмутила" тощо, кожна людина вкладає власні оцінки та має 

власні уявлення про цей феномен людської гідності. Совість, для них, показник  

чогось "зверх досконалого". 

Подивимося, які тлумачення має поняття "совість" у словниках і в роботах 

науковців. 

В. Даль визначає совість як "моральну свідомість, моральні почуття людини; 

внутрішню свідомість добра та зла; таємницю душі, в якій відгукується 

схвалення або засудження кожного вчинку; почуття, що спонукає до істини, 

добра, відвертає від брехні...; мимовільну любов до добра й істини; природжену 

правду в особистій мірі відмінності" [1]. 

У словнику психологічних термінів, совість визначається як "здатність 

особистості здійснювати моральний самоконтроль; характеризує особистість, 

яка досягла вищого рівня психологічного розвитку" [2]. У юридичній психології 

совість має тлумачення « — здатність індивіда до морального самоконтролю, 

самооцінки власних вчинків, прояву соціальної суті людини» [3].  

Б. Мещеряков і В. Зінченко, при укладанні Великого психологічного 

словника, загалом, термін "совість" розглядають тільки у контексті "інтуїції 

совісті" [4]. У психологічній енциклопедії Р. Корсіна та А. Ауербаха поняття 

"совісті" відсутнє [5]. У словнику під редакцією О. Петровського та 

М. Ярошевського совість має таке тлумачення: «здатність особистості 

здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе 

моральні зобов’язання, вимогати від себе їх виконання та надавати самооцінку 

здійснюваних вчинків; одна із демонстрацій моральної самосвідомості особи. 

Совість проявляється як у формі раціонального усвідомлення морального 

значення вчинених  дій, так і у формі емоційних переживань [6]. 

У «Словнику психолога-практика» совість визначається як "здатність особи 

самостійно формулювати власні моральні обов'язки та реалізувати моральний 
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самоконтроль, вимагати від себе їх виконання та виробляти самооцінку 

здійснюваних вчинків; одне з відображень моральної самосвідомості особи" [7]. 

У енциклопедії Ф.А. Брокгауза  й І.А. Єфрона совість, як психологічна 

категорія, визначається так: «Моральна свідомість людини, що виражається в 

оцінці власних і чужих вчинків, на підставі певного критерію добра і зла».  

Щодо походження совісті, існують дві теорії: інтуїтивна й еволюційна. Перша 

стверджує, що совість не є повільною властивістю людини, а природно, 

апріорне; у богословів - голос Божий в людині, у метафізиків - сила, що стоїть 

вище за людину, вираження об'єктивно існуючого морального світового 

порядку, у Канта – категоричний імператив практичного розуму. За теорією 

еволюціонізму, совість є продуктом багатовікової дії громадського суспільства 

щодо розвитку альтруїстичних почуттів і вчинків. Суспільство, схвалюючи 

альтруїстичні дії і засуджуючи егоїстичні, встановлює асоціацію між 

альтруїзмом і схваленням, егоїзмом і засудженням. Шляхом спадкової передачі, 

ця асоціація зміцнюється і перетворюється на внутрішній голос". Як відмічають 

Брокгауз і Єфрон, обидві теорії совісті залишають багато неясного та сумнівного 

в розумінні її основ [8].  

М. Кордуэлл у словнику-довіднику "Психологія від А до Я" дає таке 

визначення совісті – "ряд моральних принципів, якими ми керуємося, коли 

приймаємо рішення про вірне чи невірне. Відповідно до теорії З. Фрейда, совість 

- це та частка Супер-Его, яка є інтерналізованою абстракцією батьківського 

контролю, що карає помилкову поведінку почуттям провини або сорому" [9]. 

В Оксфордському тлумачному словнику з психології під редакцією 

А. Ребера, совість – обґрунтований набір інтеріорізованих моральних принципів, 

який дозволяє зробити оцінку правильності або неправильності вчиняємих або 

спостерігаємих дій. Історично, теїстична точка зору прирівнювала совість до 

голосу Бога, і, відповідно, вважали її вродженою. Відповідно сучасної точки 

зору, заборони або обов'язки, які визначає совість, є надбаними; фактично 

фрейдовські характеристики «супер-его» були спробами пояснити походження, 

розвиток і спосіб функціонування совісті" [10].   

Л. Пергаменщиков у глосарії в книзі «Кризова психологія», визначає совість 

як «здатність людини здійснювати моральний самоконтроль, самостійно 

формулювати для себе моральні обов’язки, вимагати від себе їх виконання та 

здійснювати самооцінку власним вчинкам; одне із проявів моральної 

самосвідомості особистості» [11]. 

У словнику, під загальною редакцією М.Ю. Кондратьєва, совість – це 

здатність людини здійснювати моральний самоконтроль, самостійно 

формулювати для себе моральні обов’язки, вимагати від себе їх виконання та 

здійснювати самооцінку власним вчинкам, одне із проявів моральної 

самосвідомості особистості. Совість має прояви як у формі раціонального 

усвідомленого морального значення вчинених дій, так і у формі емоційних 

переживань [12]. 
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Психологія тривалий період часу відносила поняття «совість» до явища 

духовно-моральної сфери, до галузі філософії, соціальної антропології, етики та 

богослов'я.  

У релігійному розумінні совість є та глибина людської природи, на якій вона 

спілкується з Богом і де вона отримує звістку від Бога і чує голос Божий [13]. 

Совість виступає у житті, "як розряд духовної любові, що не тамує, як воля до 

морального вдосконалення, як потяг до вчинків, гідних Богу та наближення до 

нього через  вподобання йому" [14, с. 194]. У совісному акті людина відчуває 

радісну близькість до Бога, випробовує справжнє живе Боже дихання, на якийсь 

час вона почуває себе живим явищем його волі. "Можливість пережити це, хоч 

би раз у житті, така дорогоцінна для людини; а дійсне переживання цієї події 

настільки значне в усій її життєвій долі, що совісний акт має бути віднесений до 

самих дивних дарів Божих, що дані людині" [14, с. 197]. 

Аналіз психологічної літератури дозволив нам дійти висновку, що на 

сучасному етапі термін "совість" має досить нестійку  змістовну характеристику, 

визначається його розмитість через відсутність чіткого визначення сенсу цього 

поняття, як особливого особистісного явища. А. Леонтьев з гіркотою 

констатував, що "традиційній психології нічого робити з такою категорією як 

совість, оскільки вона взагалі не має в розпорядженні понять, в яких етичні 

категорії можуть бути психологічно розкриті". Але, нині накопичений достатній 

емпіричний і теоретичний  матеріал, який дозволяє позначити феноменологію 

поняття, що цікавить нас, і визначити поле авторського підходу. 

Совість - ознака здатності особи здійснювати моральний самоконтроль, 

самостійно формулювати для себе моральні обов'язки та вимагати від себе їх 

виконання, виробляти самооцінку здійснюваних вчинків [14, с. 179]. Совість 

виступає в формі внутрішнього імперативу, що визначає поведінку людини при 

досягненні самих різних цілей. І якщо в моральних нормах відбиваються потреби 

людини та суспільства на основі історичного досвіду багатьох поколінь, то 

совість завжди індивідуальна; вона лежить в основі не лише раціонального 

усвідомлення морального значення вчинених дій, але й емоційно-чуттєвої оцінки 

цих дій і їх наслідків. Саме чуттєва складова совісті виступає в ролі мотивації. У 

совісті, моральне «повинне» та фактичне «прийняття» співпадають далеко не 

завжди та не повністю. 

У психології з'являється нова антропологічна парадигма, що намагається 

знайти місце моральності, духовності, людяності в контексті цілісного 

психологічного знання про суть людини. Дослідження показують, що саме 

совість, яка носить універсальний всеосяжний характер, здатна виступити як 

форма подолання відчуженості людини від людини і від самого себе [15]. 

У зарубіжній психології проблема моралі та моральності в тій або іншій мірі 

розглядалася в усіх наукових концепціях. В. Вундт визначав совість як різновид 

чуттєво-психічного стану особи, а У. Джеймс розглядав цей феномен у загальній 

структурі особистості, вважаючи, що моральний світ - це породження свідомості 

людини. Відмічаючи роль совісті, він пише що "завдяки пробудженню совісті 

відбувається духовне оновлення кожного з нас».  У теорії Л. Колберга моральний 

розвиток здійснюється разом із інтелектуальним, а совість як механізм, який 
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виникає на останній постконвенційній стадії. Акцентування уваги на 

мотиваційних аспектах совісних проявів ми знаходимо в психоаналізі. У Фрейда 

совість - караючий аспект Супер-Его. З точки зору неофрейдистів – "соціальне 

почуття" (А. Адлер); "архітипічні уявлення" (К. Юнг), "потяг до самореалізації" 

(К. Хорни). Э. Фромм вважав, що совість буває двох видів – авторитарною та 

гуманістичною.  

Прихильники біхевіоризму моральність, загалом, і совість, зокрема, зводять до 

просоціальної поведінки, орієнтації на соціальне схвалення.  Р. Кеттел і 

Г. Айзенк розглядали совість лише в контексті соціалізації і адаптації. Дещо 

іншу позицію займає Г. Олпорт, в його концепції совість уявляє собою патер 

декількох власних станів: самоповага, образу "Я" та пропріативне прагнення.  На 

думку В. Франкл тільки совість, яка функціонує на несвідомому рівні, здатна 

уловити унікальний сенс життя, прихований у кожній людині [16]. 

Таким чином, аналіз теоретичних і емпіричних досліджень,  які розкривають 

феномен "совість", дозволяє нам запропонувати такі  підходи: 

совість як система моральних принципів, що прийняті в певному соціумі; 

совість як загальнолюдські цінності буття; 

совість як міра особистісної відповідальності перед собою. 

 Аналіз наукових робіт дозволив нам виділити декілька напрямів, у контексті 

яких розглядалися питання психології совісті. 

Так, Б. Ананьєв ставив питання про вивчення співвідношення самосвідомості 

з совістю. І. Кон, В. Столін, І. Чеснокова підкреслювали моральну природу 

людини і, у зв'язку з цим, приділяли особливу увагу проблемі совісті. 

А. Бурсукова акцентує увагу на емоційних аспектах совісних проявів. 

А. Ковалева стверджувала, що розвиток совісті базується виключно на страху 

покарання.  

П. М. Якобсон розглядає совість як мотив моральної поведінки Проте він 

говорить лише про одну форму моральних переживань: про самоосуд.  

У вітчизняній психології ми зустрічаємо також точку зору, де совість 

трактується як відношення. У концепції В. Мясищева совість розглядається в 

групі морально-правових стосунків, що вже має виключно соціальну 

детермінацію совісних проявів. У цій позиції нас притягує те, що В. Мясищев, у 

змістовому аспекті, зв'язує совість із  ставленням до себе, іншого, ситуації і 

життя в цілому. Наша позиція дещо співпадає з поглядами автора, але, з точки 

зору пенітенціарної психології, змістовий аспект совісті складається зі ставлення 

до себе, життя, майбутнього, ситуації смерті, соціуму у співвідношенні до 

основних засобів виправлення і ресоціалізації, як складової частини щирого й 

усвідомленого каяття. 

О. Рилько ототожнює поняття совісті та боргу, визначає совість, як "глибоке 

усвідомлення та переживання особою моральних норм і вимог суспільства" [16].  

Наша позиція щодо розведення понять "совість" і "борг" співпадає з поглядами 

П. Симонова, який, розглядаючи природу совісті, припускає думку: "Совість і 

борг мають різне походження. Борг соціальний. Він історично детермінований 

нормами поведінки, прийнятими в цій групі. Норм і породжених ними уявлень 
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про борг може бути багато. Але не можна уявити декілька совісті. Адже голос 

совісті є голосом  істини в тій мірі, в якій вона виявилася доступна цій людині". 

В. Комаров, у структурі совісті, виділяє такі компоненти як: честь, борг, 

гідність, справедливість. А. Ченцов, основою когнітивного компоненту совісті, 

визначає пізнання соціально-моральних норм,  які регулюють  поведінку та 

становлення етичної свідомості [17]. 

Як ми бачимо, в філософії та сучасній психології досить багато наукових робіт 

зі спробами пояснити совість, як феномен духовного розвитку людини, і 

визначити її роль у поведінці особи. Але, теоретична психологія ще не відповіла 

на питання, на які вже знайшла відповідь практична психологія: «Що ж таке 

совість?», «Яке її походження?», «Що є рушійною силою розвитку совісті?»  

Таким чином, совість, на нашу думку, являє собою складний компонент 

структури особистості, який є окремою інтегральною підструктурою на рівні 

здібностей і характеру, що тісно пов'язані із свідомістю людини, та визначається 

ставленням особи до життя, соціального оточення, власного майбутнього, до 

себе, до смерті,  а результатом прояву совісті є дії (поведінка), їх результати та 

наслідки. 
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