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Актуальність теми дослідження. У сучасній соціальній філософії 

актуалізується дослідження становлення і розвитку особистості, що 

пов’язано із інтенсивним розгортанням новітніх процесів глобалізації, 

інформатизації, масовізації, постіндустріалізації суспільства. Зокрема, 

масовізація створює нові умови становлення і розвитку особистості, оскільки 

людина з необхідністю постає перед низкою проблем щодо власної 

соціалізації. Загально прийнято вважати, що внаслідок масовізації людина 

перетворюється на людину-масу, роботоподібну істоту, але особистість має 

унікальну здатність та можливість здійснювати соціальний вибір, завдяки 

таким визначальним чинникам як конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Саме завдяки цим якостям сучасна особистість 

використовує нові умови для власного становлення і вдосконалення, здатна 

віднайти пошук найбільш оптимальних умов власної реалізації. За 

допомогою конкурентоздатності особистість у сьогоденні отримує унікальні 

можливості для реалізації своїх сутнісних сил, оскільки останні плідно 

виявляються, насамперед, через суперництво суб’єктів діяльності. А через 

конкурентоспроможність особистості вимірюється конкурентоздатність 

людини. Водночас конкурентоспроможність завдяки діяльній природі 

людини є реалізацією сутнісних сил людини, а також пошуком та створенням 

умов їх реалізації. Конкурентоздатність і конкурентоспроможність існують у 

діалектичному взаємозв’язку, взаємодії. Якщо конкурентоздатність 

репрезентується категорією «можливість» (на рівні особистості це може 

характеризуватись як природне обдарування, задаток, здібність), то 

конкурентоспроможність – категорією «дійсність», тобто, втіленням, 

реалізацією можливого (на рівні особистості це пошук і створення тих 

оптимальних умов, які сприяють реалізації бажаного). Тобто – бажане стає 

дійсним. 

Сучасний етап розгортання цивілізаційних процесів актуалізує 

дослідження особистості. Основними чинниками, які суттєво впливають на 



формування особистості є інформатизація, технологізація, масовізація, які, в 

свою чергу, як конструктивно, так і деструктивно впливають на розвиток 

особистості. Позитивним аспектом даних процесів є те, що вони сприяють 

віднайденню та плеканню індивідуальності, основою якої є 

конкурентоздатність і конкурентоспроможність, що дозволяють особистості 

бути неповторним і унікальним творінням як самої себе, так і суспільства. 

Деструктивним аспектом даних процесів є те, що особистість втрачає свою 

індивідуальність та перетворюється у дещо роботоподібне, технологізоване.  

Варто зазначити, що сучасне колективне життя засноване на 

різноманітних технологіях масоутворення. Як наслідок цих процесів 

необхідно акцентувати увагу на тому факті, що цивілізація, яка створена на 

засадах масового суспільства не тільки відрізняється від усіх попередніх 

утворень, а вона потребує інакше влаштованої людини. Кожен етап у 

розвитку людства має свої особливості щодо характеристики людини, так 

само й масове суспільство має своє уявлення про «власну» людину та 

особливості її соціалізації. Інакше кажучи, тип масової культури обумовлює 

існування відповідного типу людини, а також те, що сучасна людина не може 

жити поза масовим суспільством. Людина з необхідністю відтворює той 

спосіб життя у своєму повсякденному житті, реалізує свої можливості, 

використовуючи ті засоби, які передбачають уявлення про масову культуру 

та масову людину. Отже, можна надати наступну характеристику людині-

масі. Людина-маса це та людина, для якої масова культура постає її 

культурою. Або ще точніше, змістом людини-маси є відчуття причетності до 

маси, а формою – поведінка людини. Тобто, людина-маса це така людина, дії 

якої детерміновані масовою свідомістю. Але особистістю є та людина, яка 

здатна реалізовувати власний вибір та нести за нього відповідальність, а це 

можливе завдяки конкурентоздатності та конкурентоспроможності. Де,  

маючи відповідні задатки особистість здатна віднайти та створити відповідні 

умови для реалізації можливості. Тобто, людина не просто існує, споживає, а 



створює й реалізує надані можливості (інформаційні та технологічні ресурси) 

для свого подальшого розвитку та вдосконаленню. 

Дослідження конкурентоздатності та конкурентоспроможності 

особистості у масовому суспільстві стає можливим тільки при розкритті 

сутності конкурентної боротьби взагалі, тобто як соціального явища. У 

вітчизняній та зарубіжній науковій літературі представлено широкий спектр 

розуміння конкуренції у такому аспекті, дослідження конкуренції 

репрезентують праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема: 

українських науковців: Астахова В., Базилевича В., Голікова А., Заболотної 

Н., Зінченка В., Литвиненко Т., Нечушкіної С., Макогона Ю., Пахомова С., 

Твердовської О., Уманців Ю., Филюка В., Шинкаренка Ю.; російських 

вчених: Балацького Є., Журавського М., Когана А., Новікова В., Патрона А., 

Устинової Є., Шутової Н.; західних дослідників: Маршалла А., Маркса К., 

Риддерстрале Й., Нордстрема К., Мізеса Л., Рикардо Д., Сміта А., Хайека Ф, 

Фокса Д., Портера М. та інших. Дослідження загального плану 

конкурентоспроможності та конкурентоздатності особистості, з огляду на 

сучасні соціокультурні умови, вимагає теоретичного осмислення у межах 

соціальної філософії. Таке спрямування реалізується у роботах українських 

вчених: Є.Андроса, В.Андрущенка, І.Бойченка, О.Білоруса, В.Воловича, 

Л.Губерського, М.Жулинського, С.Кримського, В.Кременя, В. Ляха, 

І.Надольного, М.Надольного, Б.Новікова, М.Михальченка, В.Огнев’юка, 

Ю.Павленка, М.Паращевіна, А.Приятельчука, В.Рижка, А.Ручки, Н.Скотної, 

В.Шинкарука, Т.Ящук, В.Ярошовця; зарубіжних дослідників: Г.Арендт, 

З.Баумана, В.Кутирьова, Е.Тофлера, Х.Тофлер, Е.Фромма та інших. 

Теоретичне осмислення особливостей реалізації особистості у масовому 

суспільстві розглядається у працях таких науковців як: Г.Арендт, 

Ж.Бодрійара, Д.Белла, Ю.Габермаса, Е.Канетті, Г.Лебона, С.Московічі, 

В.Райха, Х.Ортеги-і-Гассета, З. Фройда, Е.Фромма, К.Ясперса та інших. 



Незважаючи на велику кількість наукових публікацій, щодо конкуренції, 

залишаються недостатньо дослідженими низка питань і проблем, які 

стосуються процесів формування і реалізації конкурентоспроможності 

особистості в умовах масового суспільства. Адже надзвичайно важливим на 

сучасному етапі розвитку є те, що формуються маси глобального масштабу. 

Саме тому, в дисертації зроблено спробу виявити, новий тип особистості, яка 

формується як під впливом зовнішніх обставин, а саме в умовах масовізації 

суспільства, посиленого впливу інформації та технологізації, а також і під 

дією внутрішньо-особистісних задатків та можливостей, тобто ставати 

конкурентоздатною та конкурентоспроможною.  

Актуальністю дисертаційного дослідження постає необхідність 

визначення соціальної сутності людини через аналіз конкурентоздатності та 

конкурентоспроможності особистості. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми 

сталого державного розвитку України», науково-дослідної роботи 

філософського факультету          № 06БФ041 – 01 «Філософія та політологія в 

структурі сучасного гуманітарного знання», науково-дослідницької тематики 

кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Метою дисертаційного дослідження є: на підставі соціально-

філософського аналізу виявити і охарактеризувати особливості реалізації 

конкурентоспроможності особистості у масовому суспільстві.  

Постановка мети зумовила необхідність розв’язання наступних 

дослідницьких завдань: 

- розглянути співвідношення традиційного, новаторського, окреслити 

інноваційність у дослідженні особистості; 



- виявити цивілізаційні характеристики масовізації сучасного 

суспільства; 

- дослідити соціальний зміст масовізації та її вплив на формування 

особистості; 

- з’ясувати сутність та значення конкурентоспроможності особистості у 

масовому суспільстві; 

- проаналізувати зміст маргінальності та окреслити її значення для 

формування конкурентоздатності та конкурентоспроможності особистості; 

- виявити специфіку формування конкурентоспроможності особистості в 

українському суспільстві. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є особливості розвитку 

сучасного етапу масового суспільства.  

Предметом дослідження є процес формування конкурентоспроможності 

особистості в умовах масового суспільства. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають філософські, загальнонаукові та спеціально-наукові 

методи, використання яких дозволило забезпечити обґрунтованість і 

достовірність результатів наукового пошуку.  

Методи аналізу, синтезу, узагальнення використовувалися для вивчення 

особливостей формування конкурентоздатності та конкурентоспроможності 

особистості в сучасних умовах розвитку масового суспільства.  

Зокрема, враховуючи особливості мети, поставлених дослідницьких 

задач та предмету дослідження, в роботі застосовувалися такі філософські та 

загальнонаукові методи як: діалектичний метод – для виявлення 

суперечливої природи розвитку процесів масовізації та їх впливу на 

формування конкурентоспроможності особистості; історичний метод – для 

вивчення особливостей розвитку наукових уявлень про сутність процесів 

масовізації та специфіку сучасного їх розгортання; системний метод – для 

розуміння єдності конкурентоздатності та конкурентоспроможності 



особистості як необхідних складових реалізації особистості у масовому 

суспільстві; компаративний метод – для виявлення загальних та особливих 

ознак, передумов виникнення, функціонування та розвитку 

конкурентоздатності та конкурентоспроможності особистості в сучасних 

умовах розвитку суспільств. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в здійсненні 

соціально-філософського аналізу основних соціальних виявів та умов 

формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового 

суспільства.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких 

положеннях, які виносяться на захист:  

- уперше розглянуто співвідношення традиційного і новаторського у  

дослідженнях особистості, на підставі чого доведено: особистість формується 

як під впливом конкретного соціального середовища, так і власних 

здатностей людини, а також завдяки впровадженню у повсякденне та 

професійне життя людини новітніх інформаційних технологій. Особистість, 

при розгортанні цивілізаційних процесів у напрямку глобалізації, 

інформатизації і особливо масовізації, слід розглядати як набуту якість 

існування людини, яка самовизначається та реалізовується особливим чином 

завдяки конкурентоздатності та конкурентоспроможності на противагу 

стандартизації та уніфікації світу; 

- уперше встановлено, що масовізація суспільства є своєрідною 

детермінантою розгортання сучасних цивілізаційних процесів. Саме тому, 

масовізація суспільства – це такий вимір цивілізаційного розвитку, у якому 

виробництво, споживання, культура, інформаційно-комунікативні процеси, з 

одного боку, приводять до стандартизації потреб та способів задоволення 

людей, а, з іншого, постають вимогою формування нового типу особистості, 

яка прагне діяти нестандартно, оригінально, креативно; 



- уточнено, що одним із сутнісних соціальних виявів індивідуального в 

людині є її масовий характер існування. Масове в людині постає іманентним 

началом формування суспільства, яке нівелює умови соціальних дій індивіда 

до індустріальних стандартів соціальних відносин. Доведено, що органічна 

єдність індивідуального і масового в людині призводить до зворотної дії: 

масовізація суспільства є своєрідною детермінантою виникнення 

конкурентоспроможності особистості як джерела соціальних інновацій; 

- виявлено, що сучасна особистість знаходиться у невпинному пошуку 

ефективних і результативних шляхів власного розвитку. Як би це не 

здавалося парадоксально, але одним із джерел цього пошуку є маргіналізація.  

Маргіналізація постає тенденцією до набуття своєрідного кризового стану у 

розвитку особистості, що спонукає до заміни нею старих стереотипів і 

адаптації до нових динамічних умов розвитку соціуму, а також участі у 

творенні таких умов. Саме маргінальність як межовий соціальний стан 

допомагає людині віднайти оригінальний шлях у виборі власних орієнтирів; 

- обґрунтовано, що реалізація конкурентоспроможності особистості в 

українському суспільстві має свою специфіку. Ці особливості пов’язані з 

однієї сторони із ментальністю, а з іншої, із економічним і геополітичним 

простором, в якому знаходиться Україна. Українська особистість здатна 

повноцінно розкриватись у своїй конкурентоспроможності через такі 

ментальні риси як: працьовитість, кордоцентричність, прагнення до свободи, 

толерантність, індивідуалізм дії тощо. Саме завдяки цьому людина в Україні 

здатна до формування високого рівня конкурентоспроможності, оскільки в 

геополітичному вимірі Україна завжди знаходиться у процесі боротьби за 

свободу, суверенність, незалежність, гідний статус серед країн європейського 

напрямку розвитку; 

- набуло подальшого розвитку витлумачення поняття «конкуренція», 

оскільки у більшості джерел наукової літератури вживається переважно в 

економічному вимірі. Доведено, що в соціально-філософському аспекті 



конкуренція передбачає такий тип взаємовідносин між людьми, змістом яких 

стає змагальність на предмет успішності. Джерелом успішності особистості у 

масовому суспільстві постають конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Конкурентоздатність є можливістю реалізації 

сутнісних сил людини і породженням суперництва, а 

конкурентоспроможність завдяки діяльній природі людини є реалізацією 

сутнісних сил, це також пошук і створення найбільш оптимальних умов їх 

реалізації. 

Теоретичне і практичне значення дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що на його основі можлива подальша науково-дослідницька 

робота. Наукові положення і висновки дисертаційної роботи можуть бути 

використані у викладанні вузівського курсу «Соціальна філософія», 

спецкурсів, при розробці навчальних програм, написанні підручників та 

посібників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. Положення наукової новизни і висновки розроблені на основі 

результатів дослідження. Публікації результатів дисертаційного 

дослідження виконані без співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювались на науково-теоретичних семінарах аспірантів 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та засіданнях кафедри філософії гуманітарних наук. 

Також автор зробив кілька доповідей на міжнародних наукових 

конференціях: «Дні науки філософського факультету» (2012, 2013, 2014) 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 

у 9 публікаціях – шести статтях у наукових фахових виданнях України (з 

них 2 - у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних) 

та трьох тезах виступів на наукових конференціях. 



Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, що розділені на 9 підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 208 сторінок, з 

яких основний зміст викладений на 190 сторінках, список використаних 

джерел містить 183 позицій на 18 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ МАСОВОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

1.1 Співвідношення традиційного, новаторського та інноваційного у 

дослідженні особистості 

 



Дослідження особистості набуває особливої актуалізації при 

інтенсивному розгортанні сучасних цивілізаційних процесів. Основними 

чинниками, які впливають на процеси формування особистості виступають 

інформатизація, технологізація, масовізація, які, на нашу думку, як 

конструктивно, так і деструктивно впливають на розвиток особистості. 

Конструктив даних процесів полягає в тому, що віднайдення та плекання 

індивідуальності, основою якої є конкурентоспроможність і 

конкурентоздатність, дозволяє бути особистості неповторним і унікальним 

творінням як самої себе, так і суспільства. Деструктивним аспектом у 

формуванні особистості, під впливом даних чинників, є втрата 

індивідуальності і перетворення у дещо роботоподібне, технологізоване. 

Унікальним здобутком особистості постає здатність і можливість соціального 

вибору, який буде сприяти її подальшому розвитку, особливо при цих 

загрозливих тенденціях розвитку сучасного світу. 

Сучасні тенденції розвитку світу з необхідністю вимагають нових 

підходів щодо дослідження особистості. Загальновідомо, будь-що нове, 

безпосередньо чи опосередковано пов’язане із традиційним, хоча бувають й 

випадки відсутності такого зв’язку. Тому у традиційному розумінні при 

поясненні процесу формування особистості стверджується, що особистістю 

людина не народжується, а набуває такого рівня розвитку в процесі 

соціалізації. Традиційним є підхід щодо прояснення сутності особистості 

через тлумачення таких понять як «людина», «індивід», «індивідуальність».  

Загально прийнято вважати, що до основних об’єктивних чинників 

соціалізації відносять: освіту, культуру, політику, право, економіку, тощо. А 

новаторським постає те, що до названих детермінант додається й 

суб’єктивний чинник – освіченість, культурність, право, свідомість і 

звичайно ж бізнес-діяльність суб’єкта, а інноваційним та особливим 

значенням тут постають конкурентоздатність та конкурентоспроможність. 

При цьому потрібно підкреслити, що розгортання процесу формування 



особистості відбувається у просторі, який характеризується традиційним і з 

необхідністю переноситься у сферу новаторства. 

Отже, традиційний підхід дозволяє дослідити будь-яке явище у його 

сутнісному прояві і окреслює особливості його існування. Щодо 

традиційного трактування поняття «людина», то тут основна увага 

зосереджується на видовій ознаці. І у традиційній літературі при дослідженні 

людини до уваги бралась лише наявність свідомості та трудової діяльності. 

У сучасній вітчизняній науковій літературі поняття «людина» трактують 

наступним чином. «Людина – природно-соціальна істота, якісно особливий 

ступінь розвитку живих організмів на Землі, здатних до свідомої 

саморегуляції, завдячуючи чому вона постає як суб’єкт суспільно-історичної 

діяльності й культури» [144, 350]. При такій постановці проблеми, на наш 

погляд, сутність людини представлена її душевно-духовною, природною-

соціальною та предметно-практичною означеністю. 

В понятті як «індивід» окреслюється родова сутність людини. Тут 

визначення індивіда вказує на визнання одиничного на відміну від 

загального, окремої людини на відміну від колективу. «Індивід – це будь-

який екземпляр роду людських істот» [144, 239]. Сучасні тенденції розвитку 

як світу, в цілому, так і людини, зокрема, пропонують наступне визначення 

поняття «індивід». Традиційно індивід характеризує окремість людського 

існування. Індивід акумулює у собі природне, біологічне, психічне, 

соціальне, тобто є одиничним виразом усіх людських якостей. Такий 

характер розуміння поняття «індивід» набувало свого окреслення впродовж 

історичного розвитку. Так в родоплемінному устрої існувала цілісність, 

єдність одиничного та загального. Існував спільний характер діяльності, 

власності, виробництва, споживання тощо. Тобто, індивідуальне, одиничне з 

необхідністю мало підпорядковуватись родовій цілісності. Із виникненням 

поділу праці та обміну зароджуються перші елементи нерівності і приватна 

власність остаточно утвердила диференціацію суспільства. З цього моменту 



людина чітко усвідомила свою відмінність від інших. «Індивід відчув себе 

окремим (і був у змозі забезпечити особисте існування) як власник, господар 

власного майна, знарядь праці, суб’єкт сім’ї та більш широких спільностей» 

[35, 61]. У сучасній літературі підкреслюється наявність відмінностей між 

людськими істотами, що обумовлює як гармонічну взаємодію між людиною і 

суспільством, так і дисгармонію у цій взаємодії. Таке розуміння людини 

підкреслює, що вона, з одного боку, з необхідністю поєднана з іншими, що 

постає необхідною умовою її виживання, особливо під час сучасного 

цивілізаційного зламу, а, з іншого боку, відбувається як повне злиття з 

колективом, що породжує маргінальність, або повне відчуження, що 

позначається поняттям «індивідуальність». 

У традиційному тлумаченні індивідуальність вказує на наявність 

особливих, неповторних, унікальних характеристиках людини. Але слід 

підкреслити, що індивідуальність також передбачає й різні мотиви та типи 

взаємовідношень між людьми. Тому індивідуальність з необхідністю 

спонукає людину до змін в собі і в суспільстві, тобто виступає умовою 

розвитку.  

Кожна людина є унікальною і неповторною, вона відрізняється від 

інших – рівнем свідомості, характером, спрямованістю діяльності, соціально-

значимими здобутками чи навпаки – невдачами. «Людина не пасивний 

продукт обставин, а суб’єкт своєї життєдіяльності. Вона народжується і живе 

в історично сформованому середовищі, за умов історичної необхідності, але 

людина тому і є людиною, що сама визначає своє ставлення до того, що її 

оточує: природи, держави, власності, моралі, культури, зрештою до самої 

себе» [35, 63]. Отже, набуваючи такого рівня свого існування як 

індивідуальність людина здатна приймати остаточне рішення щодо своєї 

поведінки, дій та нести відповідальність за їх наслідки. Це рішення, перш за 

все, залежить від рівня свідомості самої особистості, а не тільки від обставин 

чи інших людей.  



Отже, тільки охарактеризував значення таких понять як «людина», 

«індивід», та «індивідуальність» варто розкрити значення поняття 

«особистість» як неповторної характеристики людського буття.  

Поняття «особистість» в сучасній філософській літературі немає 

однозначного тлумачення. Так у філософському енциклопедичному словнику 

надається наступне визначення особистості. «Особистість – аспект 

внутрішнього світу людини, що характеризується унікальністю і відкритістю; 

реалізується у самопізнанні та самотворенні людини і об’єктивується в 

артефактах культури» [144, 457]. Але, дане визначення фіксує вже 

особистість як сформовану якість, відповідний ступень розвитку людини. А у 

тлумаченні особистості особлива увага приділяється тому, що ця якість є не 

вродженою, а набутою і здобувається вона в процесі соціалізації, тобто під 

впливом того соціального середовища, де твориться особистість. Тому 

цілком правомірно автори праці «Культура. Ідеологія. Особистість» 

акцентують увагу на тому, що «особистість її внутрішній світ не існують і не 

можуть існувати поза конкретною системою суспільних відносин. Людина є 

продуктом суспільно-історичного розвитку і його суб’єктів» [35, 87]. 

Більшість джерел вітчизняної літератури зосереджують свою увагу, при 

дослідженні особистості, на її соціальному аспекті. «Особистість фіксує 

лише соціальне в людині. Воно охоплює сукупність всіх соціальних ролей 

людини, всіх суспільних відносин, найважливішими з яких є ставлення до 

суспільного обов’язку, моральних норм» [77, 29]. Але, ми не можемо 

говорити про особистість лише як соціалізованого індивіда. Вона являє 

собою цілісність, яка обумовлена соціальними факторами. Дійсно, 

особистість з необхідністю включена до соціокультурного, історичного, 

етнічного простору. І в такому її розумінні сутність особистості зводиться до 

сукупності всіх соціальних відносин. А її змістом постає та сукупність 

соціальних відносин, які особистість робить власним надбанням. В такому 

трактуванні необхідно підкреслити той факт, що розвиток особистості і 



суспільства має взаємообумовлений характер. Цей процес характеризується 

двома важливими аспектами. З одного боку, суспільство виступає тим 

наперед заданим середовищем, де з’являється, формується і реалізовується 

особистість. Іншою стороною цього процесу, є існування людини, як 

відтворення та оновлення всієї сукупності соціальних відносин, якими 

характеризується суспільство. «Особистість – не просто соціальний аспект 

людини, результат впливу суспільства на особистість, а соціально 

сформована якість суб’єктивності, коли індивід може проявити себе 

соціальним суб’єктом, суб’єктом індивідуального і соціального життя» [35, 

53 – 54].  

Отже, особистість постає унікальним виразом сукупності соціальних 

відносин. Традиційним в даному трактуванні особистості залишається те, що 

вона визначається через реальні зв’язки, які існують між індивідами в 

суспільстві. 

Сьогодення має свої унікальні особливі умови соціалізації індивіда. 

Формування особистості відбувається паралельно в двох реальностях – 

соціальній (те, що ми окреслили вище), та віртуальній. І на сьогодні існують 

вже реальні загрози формування не творчої, неповторної, унікальної 

особистості, а чогось технологічного, роботоподібного.  

В концепціях ХХ століття культивується розуміння становлення 

особистості, які часто відходять від традиційного та акцентують увагу на 

нових аспектах її розвитку. Так зокрема у соціоцентричних дослідженнях 

особистість по-новаторськи тлумачиться як соціальна маска 

індивідуальності. Центральною проблемою для персоналізму, в якому 

особистість визначається первиною творчою реальністю вона постає 

найвищою духовною цінністю. Зокрема засновник французького 

персоналізму Е.Муньє визначає особистість як таку субстанцію, яку ми 

однозначно і пізнаємо, і створюємо зсередини. Саме це обумовлює те, що 

сама людина постає джерелом самотворчості і комунікації [90]. 



Представник слов’янського персоналізму М.Бердяєв своєрідно 

стверджує, що особистістю не народжуються, а вона є творінням Бога. Тобто, 

особистість постає реалізацією Божої ідеї, завдячуючи йому своєю 

цілісністю, вічною і безумовною цінністю [15]. 

Засновник однієї з провідних течій ХХ століття – психоаналізу З.Фройд 

взагалі ототожнює поняття «особистість» та «психіка». Як наслідок він 

структурує особистість на три компоненти. Зокрема такі як: «Над-Я», «Я» та 

«Воно». Компонент «Над-Я» співвідноситься з суспільними нормами, 

цінностями, ідеалами, що намагається контролювати і визначати діяльність 

«Я», тобто свідомості. «Я» весь час намагається утримувати асоціальні 

бажання «Воно». Отже, «Я» постійно знаходиться в конфлікті між «Над-Я» 

та «Воно». Підсистема «Воно» є найбільш давньою первиною структурою 

особистості. Виходячи з даної концепції, можна зробити висновок, що 

структура «Над-Я» виступає цензором, який визначає діяльність особистості. 

Тобто, постає совістю, яка намагається контролювати поведінку людини 

[150]. 

На відміну від З.Фройда, представник неофройдизму К.Г.Юнг вважає 

синонімічними поняття «особистість» і «душа». К.Г.Юнг, аналізуючи 

поняття «особистість», використовує такі поняття як «Я», «Персона», «Тінь», 

«Аніма», «Анімус», а також поняття «Самість», яке включає несвідоме [168]. 

Американський психолог А.Маслоу вважає, що основною здатністю 

особистості є її самоактуалізація і це не просто стихійне явище, а те, що 

постає наслідком самопізнання, саморефлексії, що виступає основою 

самотворчості. Але варто зауважити, що це можливо лише при взаємодії 

людини зі світом, тобто особистість здатна формуватись лише в процесі 

соціалізації [77]. 

Таким чином, у сучасній філософській літературі явище соціалізації 

розуміється як «процес формування людської особистості на основі 

навчання, виховання, засвоєння нею соціальних ролей, суспільного та 



власного досвіду. Процес соціалізації здійснюється як засвоєння індивідом 

надбань культури. Соціалізація триває все життя людини» [35, 506].  

Варто відразу зауважити, що сучасні умови розвитку особистості 

суттєво відрізняються від традиційних умов її формування. Якщо звертати 

увагу на дане визначення, то слід акцентувати на таких моментах як: по-

перше, нові програми навчання носять дистанційних характер існування, що 

впроваджується в навчальних програмах багатьох вузах по всьому світові; 

по-друге, виховання, як правило, здійснюється в сім’ї, але сьогодення 

вносить свої корективи щодо розуміння даного аспекту соціального життя, 

оскільки в багатьох країнах світу узаконені одностатеві шлюби, зокрема у 

Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Канаді, Норвегії, Швеції, Данії тощо, а також 

те, що досить багато дітей виховується одним із батьків, а це, в свою чергу, 

досить суттєво впливає на формування особистості; по-третє, засвоєння 

соціальних ролей, що традиційно розуміється як поведінка, яка обумовлена 

сукупністю прав і обов’язків відповідно до того статусу, який займає 

особистість. Іншими словами це сукупність соціальних властивостей 

очікувань і зобов’язань у поєднанні із соціальною позицією. 

Але сучасні тенденції розвитку соціальних відносин вносять свої 

суттєві корективи у формування особистості. Інноваційним у цьому 

відношенні постає те, що особистість на сучасному етапі розвитку світу 

формується на двох рівнях. Перший – через включення у реальну взаємодію з 

іншими людьми, у реальному просторі і часі, а другий – соціалізація у 

віртуальному просторі, де взаємодія здійснюється опосередковано через 

соціальні мережі зокрема Facebook, Kontakt де простір і час постають як 

несуттєві, оскільки взаємодія може здійснюватись у будь який час і відстань 

не відіграє ніякої ролі. По-четверте, значення культури також змінюється 

внаслідок розгортання глобалізаційних процесів та масовізації. На сьогодні 

поширюється так звана масова культура, популярна, розповсюджена серед 

широкого прошарку людей (мас-медіа, кіноіндустрія, поп-культура), 



тенденції поширення антикультури, контркультури, субкультури, а також як 

одна із тенденцій розгортання глобалізації вплив на формування особистості 

міжкультурної комунікації, яка також має як конструктивні, так і 

деструктивні наслідки. 

Початок ХХІ століття характеризується низкою здобутків Земної 

цивілізації, але одночасно ці зміни привносять суттєві корективи у процес 

формування особистості, що окреслені невизначеністю соціальних орієнтирів 

людини. Така ситуація виникла у наслідок серйозних проблем, які мають 

всеохоплюючий вимір існування: від економічних і культурних, що 

визначають інтереси суспільства загалом і кожної особистості зокрема.  

Отже, сучасний цивілізаційний поступ вносить свої корективи у 

формування нового типу особистості, який є суттєво відмінним від 

попередніх етапів. «Люди виростатимуть за інших умов і як наслідок іншими 

будуть особистості» [135, 340]. 

Для сучасного етапу розвитку суспільних відносин, на нашу думку, 

визначення людини тільки за видовими ознаками є недостатнім і не 

відображає новий еволюційний етап її розвитку. Вона набуває нової якості 

свого існування, а також створюються нові, особливі умови її соціалізації. 

Відбувається новий якісний стрибок в антропологічній сфері, який 

обумовлений технічним проривом. Ми можемо констатувати той факт того, 

що антропогенез переходить у антропосоціотехногенез. У зв’язку з цим в 

науковий обіг входить таке поняття як «постлюдина». Це людина нового 

типу, яка є результатом інформаційно-технічного розвитку. Виходячи з 

цього, вітчизняні науковці, зокрема Карпенко К.І., вважає, що подальший 

розвиток особистості можливий за двома такими тенденціями: консервативна 

та прогресистська. 

З точки зору консервативної тенденції, розвиток людини обумовлений 

процесом відтворення духовних цінностей, люди віддані традиціям минулого 

і відповідно до них влаштовують своє життя [52]. 



Друга, прогресистська тенденція передбачає, що розвиток людини 

зводиться до взаємодії людини з автоматизованими системами, збереженню 

та передачі інформації. «Люди не можуть принципово зупинити процес 

розвитку сучасних технологій, вони можуть до нього адаптуватися і тим 

самим вижити, зберігши або видозмінивши своє єство. Згідно 

прогресистському сценарію, неухильно зростатиме роль автоматизованих 

систем зберігання і переробки інформації в життєзабезпеченні суспільства. Їх 

упровадження в усі сфери людської діяльності – необхідна умова для того, 

щоб радикально підвищити питому продуктивність виробництва, запобігти і 

пом’якшити потенційні конфлікти, усунувши кровопролитні форми їх 

розв’язання і таке інше» [52]. 

Отже, необхідною умовою розвитку людини та основними чинниками 

її соціалізації виступають: розвиток сучасних технологій, що само собою 

постає своєрідним чином знімає конфлікти, які природно виникають при 

взаємодії людей. 

На думку сучасного українського дослідника Батраченко І.Г., існують 

п’ять можливих варіантів розвитку постлюдини. «1) без принципової зміни її  

біологічної природи та технічної оснащеності (протонадлюдина); 2) у зміні 

технічної оснащеності людини, без принципових змін особистості та її 

біологічної основи (людина-кіборг, постлюдина); 3) у біологічній еволюції 

людини, поза принциповими змінами технічної оснащеності та особистісного 

розвитку (надлюдина, люден); 4) поєднання макроеволюційного переходу до 

нового більш досконалого біологічного виду й якісно нового рівня технічної 

оснащеності поза принциповими змінами особистісного розвитку 

(постнадлюдина); 5) поєднання біологічного, технічного і особистісного 

подальшого розвитку людини (мегапостнадлюдина)» [96, 47]. 

Але, такі приклади постлюдини, як кіберпанки, хакери, геймери 

вважають, що їх тілесна означеність є перешкодою у перебуванні в 



кіберпросторі, вони керуються зовсім іншими цінностями, але питання чи 

керуються чимось взагалі. 

Отже, постлюдина є поєднанням людського і кібернетичного, 

використання для свого розвитку надбань технічного прогресу. А у разі 

настання пост людського майбутнього найкращими та найуспішнішими 

будуть ті, хто ефективно стане використовувати досягнення в науці 

(медицині, біології) тощо; результати технічного прогресу, впроваджувати 

нанотехнології, що дають можливість контролювати час старіння і смерті, 

удосконалювати своє тіло і розум. Але, при цьому виникає ціла низка 

застережень. По-перше, заміна людського на робото подібні форми 

існування; по-друге, надається перевага цінностям технологій. Цілком 

доречний при цьому є вислів американського вченого Р. Моравека: 

«Недалекий той час, коли наші механічні раби знайдуть душу» [145]. 

Настання епохи «пост» характеризується етапом ефективного пошуку 

шляхів реалізації «Я». Воно коливається в досить широкому діапазоні: від де 

персоніфікації, уніфікації аж до ствердження своєї індивідуальності. Такими 

новими чинниками, а також своєрідними орієнтирами формування сучасної 

особистості, на наш погляд, мають постати конкурентоздатність і 

конкурентоспроможність. Саме завдяки конкурентоздатності особистість на 

сьогодні отримує безліч можливостей для реалізації своїх сутнісних сил. 

Адже, конкурентоздатність – це наявність і можливість реалізації сутнісних 

сил людини через суперництво між суб’єктами дії. При цьому зауважимо, що 

традиційно сутнісні сили людини – це здатність мислити, працювати, грати, 

створювати соціальні відносини, здобувати освіту, освіченість, мати почуття 

прекрасного, реалізовуватись у моралі, релігії, культурі, бути владно та 

політично означеним тощо. Але, якщо під сутнісними силами розглядати ті 

природні задатки, які людина реалізовує, то, насамперед, умовами реалізації 

виступає те, що має назву конкурентоспроможність. 

Конкурентоспроможність є не що інше як можливістю реалізації 



конкурентоздатності людини, це віднайдення найбільш оптимальних умов 

реалізації здатностей особистості. Водночас конкурентоспроможність 

завдяки діяльній природі людини є реалізацією сутнісних сил людини, це 

також пошук і створення умов їх реалізації. 

Конкурентоздатність і конкурентоспроможність взаємообумовлюють 

та визначають одна одну. Де поняття «конкурентоздатність» має значення 

такої філософської категорії як «можливість» (на рівні особистості це 

характеризується як природне обдарування, задаток, здібність). А поняття 

«конкурентоспроможність» набуває значення категорії «дійсність». Це 

втілення, реалізація можливого, що на рівні особистості означає пошук і 

створення таких оптимальних умов, які сприяють реалізації бажаного. Це 

означає не що інше як те, що бажане перетворюється у дійсне.  

Інтенсивне розгортання глобалізаційних процесів, а сучасними 

детермінантами їх розгортання виступають технологізація та інформатизація, 

розкривають перед кожною особистістю, нові можливості і шляхи реалізації. 

Таке розкриття вимагає єдності традиційного і новаторського у розумінні 

співвідношення між конкурентоздатністю і конкурентоспроможністю.   

Дійсно, при формуванні нового світового порядку цілком правомірно 

виникає питання якими будуть особистості. Насамперед, такі якості як 

конкурентоспроможність та конкурентоздатність дозволить особистостям не 

тільки животіти в умовах прискорених змін, а й підпорядковувати їх собі. 

Адже це світ високої динамічності усіх сфер соціального життя. Людям 

важко встигнути за темпами розвитку соціального та культурного довкілля, 

відповідно в сучасній філософській літературі виникають і набувають 

обґрунтування такі поняття як «homo soveticus», «homo postindustrialis». 

Інтенсифікація соціальних процесів ставить людину у ситуацію 

невизначеності, стресу, шокового стану. Це означає, що деякі особистості не 

в силах прилаштуватись до зовнішніх змін з потрібною швидкістю, тому 

людина створює нереальний, віртуальний світ, який замінює ті соціальні 



відносини, яких не вистачає людині у реальному світі, що несе в собі, скоріш 

за все, деструктивні наслідки і може призводити до «розщеплення» 

особистості, до її деструкції. Людина починає конфліктувати з тим світом, 

який вона створила сама. При цьому відбувається відчуження стосовно 

віртуальної реальності. Остання починає володіти людиною, що призводить 

до втрати конкурентоздатності і конкурентоспроможності. Це безперечно 

один із найзагрозливійших наслідків віртуалізації особистості. Але, з іншої 

сторони, віртуалізація постає однією з умов реалізації конкурентоздатності. 

Адже створення віртуального світу виступає умовою соціалізації сучасної 

людини. Всесвітня мережа на сьогодні постає нагромадженням безлічі 

можливих варіантів проекцій, накопиченням реклами та інших ресурсів. 

Адже не дарма Е.Тоффлер у своїй відомій праці «Третя хвиля» висловлює 

тезу про те, що сучасна людина «бомбардована» потоками інформації, її 

фрагментарністю [133]. І як наслідок цього змінюється природа соціалізації. 

Посередництво новітніх технологій робить можливим взаємодію 

особистостей з різними поглядами, рівнем освіти, культури, вихованням 

тощо. Саме це виступає основою соціалізації, що постає умовою 

вдосконалення кожної особистості. 

Процеси соціалізації у віртуальному просторі кардинально 

відрізняються від традиційних і конструктивність цього процесу залежить від 

кожної особистості. Тільки перед нею постає вибір, який створювати образ 

(оскільки у віртуальному просторі соціалізація відбувається не між 

особистостями, а між образами (аватарами), які вони створюють, або в 

сучасній філософській літературі використовується поняття «актор»), тобто 

для конструктивності даного процесу необхідним є те, що особистість має 

залишати про себе ту кількість інформації, яка відповідає її дійсній природі. 

Чим більше інформації вона про себе залишить, тим комунікація буде 

послідовною, відвертою, відкритою. Для традиційного тлумачення природи 

людини з необхідністю використовують такі поняття як порядність, чесність, 



відвертість, коректність, уважність і вони також можуть бути перенесені на 

віртуальний образ, який створює особистість. І в такому випадку 

соціалізація, за посередництвом новітніх технологій, носить природний, 

конкурентоздатний, конкурентоспроможний конструктивний характер. Отже, 

впровадження технологій в усі сфери життєдіяльності людини постають вже 

необхідними умовами реалізації сутнісних сил особистості. 

Таким чином, у віртуальному просторі соціалізація здійснюється як 

взаємодія не безпосередньо між особистостями, а опосередковано через 

створений нею образ. Ці образи постають такими ж унікальними і 

неповторними як і сама особистість. Але при створенні образу можуть 

виникати невідповідності між реальною людиною, її соціальним оточенням 

та тим, що вона проектує у віртуальний простір, що, в свою чергу, може 

призвести як до конструктивних, так і деструктивних наслідків щодо 

подальшого розвитку особистості. 

На думку російського дослідника Є.Кочетова, поширення новітніх 

технологій на всі сфери життєдіяльності людини суттєво впливають на 

свідомість людини. «Техногенний світ придушив свідомість людини, 

порушив гармонію її душевного складу» [56, 26]. Але інші дослідники не 

погоджуються з таким твердженням, зокрема В.Марцева. На думку 

дослідниці, саме глобальний світ, вплив інформатизації та технологізації з 

необхідністю породжують творчу особистість, самостійну, яка здатна 

приймати рішення і відповідати за них. «У визначенні пріоритетів 

формування особистості у глобалізованому світі треба керуватись рисами 

«Homo postindustrialis» - істоти творчої, автономної, активної, емансипованої, 

наділеною властивостями давати собі раду, не звертаючись до інстанцій» [85, 

11]. 

Так щоб набути ознак «Homo postindustrialis» необхідно, перш за все, 

бути конкурентоздатною та конкурентоспроможною особистістю. Без них не 

можливо набути глобальної ідентичності. 



Отже, сучасний стан розвитку світу носить прискорений, динамічний 

характер існування. І цілком правомірно актуалізується питання якими 

будуть особистості глобалізованого світу. На дане питання не має 

однозначної і вичерпної відповіді, адже діапазон прийняття рішень дуже 

широкий. «Якщо культура знаходиться у стані швидких змін, де пліч-о-пліч 

співіснують суттєві протиріччя, а спосіб життя різних людей розходиться все 

сильніше, тоді рішення, які приймає людина значно різноманітніші і важкі» 

[168, 19]. У прийнятті рішень сучасна людина має керуватись як 

загальнолюдськими, так і особистими ціннісними орієнтирами. Ось саме тут 

конкурентоздатність виступає джерелами ціннісних орієнтирів, а завдяки 

конкурентоспроможності можлива їх реалізації відповідно до тих чи інших 

інтересів і потреб інших людей. 

Сучасний американський дослідник Е.Тоффлер стверджує, що 

особистості майбутнього це не прототипи Надлюдини, а просто змінюються 

соціальне довкілля людини і як наслідок змінюється й сама особистість. 

«Завтра індивіди відрізнятимуться більш чітко, ніж вони відрізняються 

сьогодні. Більшість із них, мабуть, виростатимуть швидше, беручи на себе 

відповідальність у більш ранньому віці, показуючи себе більш 

пристосованими та виявляючи більшу індивідуальність» [135, 345]. Отже, 

можна констатувати той факт, що змінюється соціальний характер і ці зміни 

не виникають лише під дією соціального оточення, а це наслідок 

суперечності між внутрішніми потребами багатьох індивідів і зовнішніми 

потребами, це також й прояв конкурентоспроможності. І формування цих рис 

зумовлює трансформацію усієї сукупності соціальних відносин зокрема в 

економічній сфері, політичній, культурній тощо. Так сучасний дослідник 

Ю.В.Яковець, стверджує що «покоління ХХІ століття стане формувати 

політичну, духовну та інтелектуальну зміну, критично переосмислять 

спадщину і приймуть на озброєння ту концепцію, ті ідеали, які в найбільшій 

мірі будуть відповідати їх перспективним інтересам» [146, 27]. 



Дійсно для подальшого розвитку як світу загалом, так і особистості 

зокрема необхідно критично переосмислити попередній розвиток і 

продукувати майбутні перспективи, що з необхідністю вимагає творчого та 

креативного підходу, адже таких масштабних перетворень в усіх сферах 

життєдіяльності людство ще не знайшло і тому як діяти це доволі складне й 

найнеобхідніше рішення яке має прийняти як світове співтовариство  в 

цілому, так і кожна особистість зокрема. Особистість сьогодення має бути 

активною і пильною. Ці риси є необхідними для її конструктивного розвитку. 

Інтернет, соціальні мережі виступають новими сферами її соціалізації. І лише 

завдяки конкурентоспроможності особистість здатна обирати і визначати 

умови і способи здійснення бажаного, що буде сприяти її розвитку. 

На думку російського дослідника В.Міхеєва, розгортання сучасних 

процесів глобалізації, масовізації та інформатизації породжують феномен 

«людини Інтернаціональної». Людина вже не пов’язує задоволення своїх 

потреб в межах «своєї» держави, а пов’язує це за світовою спільною загалом. 

Отже, людина виходить за межі громадянина окремої держави, а визначає 

себе суб’єктом міжнародних відносин [82]. Тільки завдяки 

конкурентоспроможності та конкурентоздатності сучасна особистість здатна 

формувати новий тип ідентичності – глобальну.  

Сучасний англійський дослідних глобалізаційних процесів З.Бауман, 

характеризує сучасну особистість як «Людину світу». В наслідок розгортання 

глобалізаційних процесів автор поділяє особистості на два типи: «туристи» 

та «жебраки». Так для «туристів» не важливий простір, світ в цілому постає 

їх домівкою, вони не прив’язані до конкретної місцевості, соціального 

довкілля, традицій, культури. А для «жебраків» характерно локальне 

існування з релігійною, національною та соціальною ідентичністю [12]. 

Отже, конкурентоздатність та конкурентоспроможність виступають 

необхідними визначальними чинниками щодо формування сучасного типу 



особистості. Оскільки тільки завдяки цим здатностям і можливостям кожна 

конкретна людина буде визначатися власний розвиток.  

Сучасний вітчизняний дослідник О.Білоус обґрунтовує гіпотезу, що на 

сучасному етапі розвитку світу особистість слід визначати як «глобальну 

людину». Але тут існують і нові виклики, оскільки особистість може постати 

універсальним знаряддям у руках глобалізаторів нової епохи. Саме тому, що 

глобалізатори зовсім не приділяють уваги на людський вимір, на почуття 

людей. Тому автор даної концепції цілком правомірно висуває тезу, що 

«Люди світу мають бути пильними» [17, 48]. Перед людством в цілому 

постає питання, чи зможе «будинок без стін» забезпечити основні права 

людини? Пошук відповіді на це питання слід, перш за все, починати з того, 

що в центр уваги слід поставити не «людину Інтернаціональну», а людину 

реальну з культурними, релігійними, національними орієнтирами. Тільки 

людина реальна з такими якостями як конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність здатна ставати людиною світу. Де «людина 

реальна» та «людина світу» при цьому не протиставляються одна одній, а є 

умовою розвитку і реалізації сучасного типу особистості. 

При формуванні цього характеру слід пам’ятати, що особистість має 

розвивати свій внутрішній потенціал, орієнтуватись на загальнолюдські 

цінності, адже в цьому і криється вся сутність людини не зважаючи на ті 

разючі зміни, які носять глобальний характер існування. Тому цілком 

слушним і актуальним є твердження Е.Фромма «Наша совість повинна 

пробудитись від усвідомлення того, що чим більше ми перетворюємося у 

надлюдей, тим нелюдимими ми стаємо» [152, 11]. Особистість формується в 

процесі усвідомлення того, що протистояти тим деструктивним наслідкам, 

які несуть у собі технологізація, інформатизація та масовізація можливо 

лише при її духовно-моральному оновленні, вона виступає основою для 

подальшого розвитку як світового співтовариства в цілому, так і особистості 

зокрема. Адже сучасна космополітична культура носить штучний, 



поверховий характер і заснована на фальшивих цінностях тому духовне 

оновлення, вдосконалення загальнолюдських цінностей є необхідною 

умовою подальшого розвитку особистості. Отже, творення нового 

соціального характеру «людина світу» або «глобальна людина» не 

передбачає відмову від особистісних, індивідуальних і неповторних 

характеристик кожної людини. Такий соціальний характер має створити в 

людині відповідальність як за власну долю, так і за подальшимй розвиток 

світу. 

Близькою до концепції З.Баумана постає концепція сучасної 

української дослідниці Н.Скотни. Вона стверджує, що особистість має 

можливість самореалізуватись в двох світах: цивілізаційному (локальному) 

та планетарному (глобальному). При цьому виникає ціла низка 

суперечностей. Так одна з них – між людиною «глобальною» та людиною 

«цивілізаційною», інша – між представниками різних цивілізацій. В цьому 

контексті авторка також виокремлює цивілізаційну типізацію особистостей. 

Відмінність між цими типами особистостей обумовлена ментальністю, що 

виражає дух народу [121]. 

Отже, виникнення нового типу особистості значно відрізняється від 

розуміння особистості у традиційному суспільстві. В ньому особистість 

визначається як така, що реалізує свої можливості через приналежність до 

певної системи зв’язків. А на сучасному етапі розвитку особистість не 

прив’язана до них. Сучасна особистість будує свої відносини з іншими 

людьми гнучко, включається у різні соціальні утворення і різні культурні 

течії. Тобто, сучасні умови розвитку світу передбачають необхідність 

формування творчої індивідуальності, що можливе завдяки такими якостям 

людини як конкурентоспроможність та конкурентоздатність.  

Впровадження новітніх технологій, комп’ютеризація призводить, на 

думку сучасного російського дослідника А.В. Кутирьова, до виникнення 

двох світів. Перший – це світ культури, а другий – світ техносу. «Людство 



очікує подвійна перспектива, або воно збереже свою ідентичність і буде 

розвиватись і вдосконалюватись, або ж перетвориться в так зване 

постлюдство, роботоподібне» [60, 4]. Це не постає перспективою, а фіксує 

сьогодення. Перш ніж обрати шлях свого подальшого розвитку людина 

починає жити в двох світах одночасно. Слід зауважити, що світ культури є 

орієнтованим на природу, а другий на техніку, інформацію. При цьому 

культура постає як природне існування людини, а технос є штучним. Також 

автор зауважує, що ці «світи» перебувають у конфлікті між собою і це 

зауваження цілком слушне. «Ці світи все більш відокремлюють і вступають у 

конфлікт один з одним, між ними відбувається боротьба за вплив, за 

перетворення у всезагальність» [60, 9]. Так це нові, відмінні від попередніх 

етапів розвитку людства, умови формування нового світового порядку і 

особистості зокрема. Але конфлікт між «світами» можна розв’язати якщо 

характеризувати «технос» як одну з умов конкурентоспроможності. Тобто 

він являє собою не основні, а додаткові можливості реалізації людини на 

глобальному рівні існування. 

Так у країнах Заходу відбувається культурно-антропологічна криза, яка 

пов’язана із масовим поширенням техніки, особливо комп’ютерів у всі сфери 

життєдіяльності людини. Людина при цьому втрачає свою природну сутність 

і перетворює себе у віртуальну істоту, у фактор техносу. «Всеохоплююча 

технологізація людства призводить до виникнення «Homo sapienstismus» 

раціоналізованної, техногенної людини, у якої замість моралі – розрахунок, 

замість обов’язку – програми, замість щастя – успіх» [60, 10]. Отже, сутністю 

культурної кризи постає заміна цінностей на технології і надання їм 

всеохоплюючого статусу. Тому одним з наслідків цього може так статись, що 

не людина буде управляти машиною, а навпаки. Так сьогодення фіксує той 

факт, що вже формується такий соціальний клас як «кіберпанкі», які 

вважають, що природне існування є перешкодою в перебуванні у 

кіберпросторі. Це досить загрозливі тенденції формування особистості. 



«Основне протиріччя нашого часу – конфлікт між культурою і цивілізацією. 

Він загрожує, перш за все, особистості, тобто власне людському в людині. З 

цього слідує, що опиратися натиску буде саме особистість, яка не зможе 

змиритись, в першу чергу, з пануванням безликих сил, які перетворюють 

людину на вузькофункціональну машину» [60, 47]. Отже, нові сучасні 

тенденції розвитку технологізації перетворюють «людину розумну» на щось 

техноподібне. За визначенням А.В.Кутирьова, людина із суб’єкта життя 

перетворюється в агента дії, в актора. «Актор – це особистість без 

духовності, очищений розум «труп без духу»» [60, 52]. Але актор все ж таки 

зберігає суто людські якості, зокрема такі як – суб’єктивність, активність, 

самостійність тощо. Він не мертвий, а механічний. «Відмирання особистості, 

її перетворення в актора – це перша функціональна фаза смерті особистості, 

своєрідний стан анестезії, коли вона діє при мінімумі почуттів і без душі. 

Друга фаза відмирання особистості – її перетворення у фактор соціотехнічної 

системи. Така смерть схожа на клінічну і проявляється у розриві цілісності 

людини: свідомість індивіда відривається від часу і місцем знаходження 

свого тіла» [60, 79]. Тому ще однією загрозою для розвитку особистості 

постає проблема ідентичності. Адже на сьогодні формується новий тип 

ідентичності – глобальної. 

Отже, життя сучасної людини суттєво відрізняється від традиційного, 

тому що сучасна людина живе і розвивається в ситуативному світі. Зміна 

життєвих орієнтирів людини обумовлена динамічними змінами в 

економічній, політичній, морально-етичній, культурній сферах. Нові умови 

трансформації світу, творення нового соціального характеру «людина світу», 

«глобальна людина», «Інтернаціональна людина» є тривалим процесом і, на 

нашу думку, особистість сьогодні є «перехідною» істотою, яка ще 

знаходиться на шляху творення нової ідентичності і шляхів її подальшого 

розвитку. Але сталим має залишатися те, що людина постає активною 

стороною в усіх змінах, а головну роль у цих змінах має відігравати 



самовизначення і самоусвідомлення, які постають можливими лише тоді 

коли особистість постає як конкурентоздатна і конкурентоспроможна.  

Не зважаючи на загрози, які несуть в собі сучасні тенденції розвитку 

світу, особистість є унікальною і неповторною істотою, але, яка, водночас, 

має загальнолюдські якості. Серед них різні природні задатки, свідомість, 

діяльність, світогляд, потреби, інтереси, цілі. І разом з тим людина наділена 

свободою і на власний розсуд проявляє творчу індивідуальність. Вона постає 

власником, господарем своєї долі. Особистість пізнає, оцінює, діє на основі 

своєї індивідуальності, що є характерним тільки для конкретної особистості. 

Сучасні дослідження особистості акцентують увагу на тому, що 

трансформуються процеси соціалізації, змінюється соціальне довкілля 

людини і як наслідок змінюється й сама особистість. Ця нова якість 

характеризується як «людина світу», «інтернаціональна людина», «глобальна 

людина» це не прототипи Надлюдини, а новий соціальний характер, що 

акумулює в собі всю сукупність тих змін, якими характеризується сучасний 

світ. Формування такого нового соціального характеру можливе лише при 

наявності у людини таких характеристик як конкурентоспроможність та 

конкурентоздатність. Саме завдяки ним сучасна особистість здатна 

використовувати нові можливості і способи її реалізації як на локальному 

рівні існування, так і на глобальному. Це нові умови розвитку особистості і 

вона не має права їх втрачати або боятись використовувати оскільки крім 

конструктивних наслідків вони (інформатизація, технологізація, масовізація) 

несуть і нові загрози щодо розвитку як окремої взятої особистості, так і 

світового співтовариства в цілому. Тому конкурентоспроможність і 

конкурентоздатність як взаємодія можливого і дійсного, дозволяють 

здійснювати вибір найбільш оптимальних можливостей і умов реалізації 

особистості, її сутнісних сил. 

Отже, сучасні дослідження розвитку і становлення особистості 

передбачають поєднання традиційного та новаторського, а на сучасному 



етапі розвитку світу, ще й інноваційних підходів щодо розуміння природи 

сучасної людини. Загальновідомо, що особистість формується під впливом 

конкретного соціального оточення, яке, в свою чергу, й визначає рівень її 

розвитку та соціальний характер. Але на сучасному етапі розвитку світу по -

новому розуміється й соціальне середовище, оскільки воно саме, як і 

особистість, у свою чергу, віртуалізується. Особистість з необхідністю має 

знаходити нові шляхи щодо реалізації своїх сутнісних сил. Тому особистість 

– це набута якість людського існування, основними ознаками якої є 

конкурентоздатність та конкурентоспроможність, де конкурентоздатність 

виступає можливістю реалізації сутнісних сил людини, а 

конкурентоспроможність – мірою реалізації конкурентоздатності. Дійсно ми 

є свідками формування нового типу особистості. І сучасна філософська 

література майорить назвами та означеннями цього типу (постіндустріальна 

людина, людина світу, глобальна людина тощо), усталеного підходу щодо 

окреслення сучасної особистості немає. Саме тому більшість авторів 

пропонують лише опис ознак сучасної особистості, а не її якісні 

характеристики.  

Загальноприйнятий той факт, що масове суспільство передбачає 

стандартизацію та уніфікацію всіх відносин у суспільстві. Особистість же є 

унікальним та неповторним творінням як суспільства, так і самої себе, тому 

вона здатна до змін в собі і змін тих соціальних відносин, які не відповідають 

її дійсній природі. Тому масове суспільство з усіма своїми ознаками здатне 

породжувати творчу та креативну особистість. 

 

 

 

1.2 Індивідуальне і масове в людині: соціальний аспект 

 



Загально прийнято вважати, що людина народжується і розвивається в 

наперед заданому середовищі – в суспільстві. Те, що суспільство є такою ж 

необхідною умовою розвитку людини як і природа ні в кого не викликає 

ніяких заперечень. Але разом з цим суспільство не може розвиватись саме по 

собі, його розвиток обумовлений діями як окремо взятої особистості 

(історичної, видатної), так і діями народних мас та іншими соціальними 

зрушеннями, які постають наслідками діяльності людей. 

Як в традиційній, так і сучасній філософській літературі приділена 

значна увага дослідженню суспільства. Традиційним є буквальне тлумачення 

терміну «суспільство» в перекладі з латини воно означає – соціум, 

соціальність, соціальне. Але, виникає цілком слушне питання чи можна 

вважати синонімічними поняттями «суспільство» і «соціум»? З одного боку, 

дані поняття відображають існування системи відносин між людьми. А, з 

іншого боку, виникає потреба більш детального розгляду даних понять. 

Оскільки вони відображають різні аспекти життєдіяльності людини. Де 

суспільство являє собою стан, реальний процес життя людини, а соціум 

визначає рівень розвитку даного суспільства, завдяки створенню тих 

соціальних відносин, які задовольняють потреби та інтереси соціальних 

суб’єктів. 

В більшості джерел філософської літератури суспільство має два 

основних значення. По-перше, суспільство – це сукупність всіх способів 

взаємодії та форм об’єднань людей, в якій виражається їх всебічна залежність 

один від одного. По-друге, генетично або структурно визначений тип – рід, 

вид спілкування, який визначає історичну цілісність, або як відносно 

самостійний елемент такої цілісності [143, 132]. 

Інші джерела філософської літератури визначають суспільство як 

якісно відмінне від природи, багатомірне, внутрішньо розгалужене і 

водночас органічно цілісне утворення, що постає як сукупність історично 

сформованих способів і форм взаємодії та об’єднання (діяльності, відносин, 



поведінки, спілкування, регуляції, пізнання), в яких знаходять свій вияв 

всебічна і багаторівнева взаємозалежність людей [144, 621]. Ще одним із 

визначень суспільства є наступне. Суспільство – це: а) діахронічно чи 

синхронічно фіксований соціальний організм; б) відносно самостійний і 

цілісний момент такого організму; в) спільна основа, поле перетину і 

накладання індивідуальних дій людей; г) корелят держави [144, 621]. 

Як було зазначено вище суб’єктом соціальної дії виступає індивід, який 

постає протилежністю іншим, але при цьому взаємодія індивідів, з одного 

боку, розкриває їх індивідуальність, неповторність, а, з іншого боку, 

забезпечує цілісність суспільства, оскільки індивід постійно приймає участь 

у безперервному відтворенні людського роду, створення таких умов без яких 

людина жити не може, вироблення таких ідей та орієнтирів, якими людина 

живе і спрямовує свою діяльність. Виходячи з цього, варто сказати, що 

суспільство це спільність людей. Воно можливе і функціональне тільки за 

умови співіснування, співпраці різних людей. Співіснування не варто 

розглядати як пасивне співжиття, а це, перш за все, такі взаємозв’язки, 

взаємодії, взаємовпливи, які як згуртовують людей, так і відокремлюють їх.  

Характеристика суспільства має історичний вимір існування. Розвиток 

світоглядної культури містить велику кількість концепцій щодо пояснення 

цього феномену людського існування. Ми зосередимо увагу на такому поділі 

розвитку суспільств як традиційне та сучасне. 

Традиційне суспільство характеризується замкненістю, а його розвиток 

регулюється традицією. Тобто, традиція визнається найвищою цінністю. 

Традиційне суспільство має чітко встановлену ієрархію між стійкими 

соціальними спільнотами, яка є більш характерною для країн Сходу, спосіб 

життя членів суспільства обумовлений традиціями та звичаями. Така 

організація суспільства прагне зберегти у незмінному вигляді соціокультурні 

основи життя. 



До основних ознак традиційного суспільства відносять наступні: 

традиційна економіка, домінування аграрного способу виробництва, сталість 

соціальних структур, низький рівень соціальної мобільності тощо. 

Особистість в традиційному суспільстві сприймає світ як раз і 

назавжди встановлений порядок, який є чимось цілісним та непорушним, те 

що не підлягає змінам. Місце людини визначається традицією та її 

соціальним походженням. Тобто, традиційне суспільство є не чим іншим як 

джерелом масовізації людини. Адже в такому типі суспільств переважають 

колективні установи, а індивідуальні дії можуть призвести до порушення 

встановлених порядків, традицій. 

Такі суспільства існують і дотепер, але більшість суспільств у своєму 

розвитку перейшли на наступний етап розвитку. У давнину трансформація 

традиційних суспільств відбувалось досить повільно. Прискореного 

характеру вони набули у І тис. до н. е. на території Євразії, але за сучасними 

стандартами зміни були досить повільними. Але, в той же час, з давніх часів 

існували такі суспільства, які не можна назвати цілком традиційними. Це 

пов’язано з налагодженням торгівлі. До таких суспільств відносять такі: 

грецькі міста-держави, середньовічні торгові міста, Англія,Голландія ХVI – 

XVII століть, а також Стародавній Рим (до ІІІ ст. н.е.) з рівнем розвитку його 

громадянського суспільства. 

Прискорених незворотних змін трансформація традиційного 

суспільства набуває лише у XVIII столітті в наслідок промислової революції. 

На рівні особистості, перехід традиційного суспільства на новий етап 

розвитку, відбувалась як втрата життєвих орієнтирів, цінностей, сенсу життя. 

Зміна соціального довкілля з необхідністю потребувала віднайдення або 

створення нових орієнтирів і цінностей самою особистістю. Це було можливо 

тільки завдяки індивідуальності, творчих пошуків, через реалізацію 

конкурентоздатності та конкурентоспроможності особистості. «Епоха 

модерніті проголосила звільнення індивідуальності, відмову від примусу та 



знищення традицій. Однак індивідуалізм, який реалізує себе у рамках 

системи, де головною ціллю кожної людини є досягнення та примноження 

матеріального достатку (ми поки що не вийшли за ці рамки) породжував, 

породжує та буде породжувати уніфікацію цих матеріальних цілей, знищення 

традицій незмінно призводить та буде призводити до масовості, яка вже 

проявлялась на ранніх етапах розвитку суспільства модерніті» [11, 31]. 

Явища уніфікації та масовізації притаманні таким сферам людської 

життєдіяльності як економіка, політика, але в культурній сфері цього не має 

відбутися. Варто також зауважити, що масовість породжується незалежно від 

бажань окремих людей. При появі такої системи, маси вже не здатні керувати 

будь якими процесами, тому з’являється невизначеність, яка є наслідком 

безконтрольності і виникає відчуття того, що соціальними процесами 

керують невидимі та невідомі сили. Також трансформація традиційного 

суспільства, відхід від традицій, втрата цінностей зумовлює такі явища як 

маргіналізація та конформізм особистості. 

Дослідження сучасного етапу розвитку суспільства потребує 

методологічної узгодженості. Адже, говорячи про сучасне суспільство, 

цілком правомірно виникає питання: про яке суспільство ми говоримо? 

Оскільки можемо вести мову і про масове суспільство (Х. Ортега-і-Гасет), і 

про інформаційне суспільство (М.Кастельс, Д.Белл), суспільство знань 

(Е.Тофлер), технотронне суспільство (З.Бжезинський), суспільство 

споживання (Ж.Бодріяр) тощо. 

Х. Ортега-і-Гасет у своїй концепції масового суспільства та людини-

маси стверджує, що сучасний розвиток суспільств є не чим іншим як 

«палаючою проблемою» [97, 82]. Автор наступним чином окреслює сучасні 

тенденції розвитку світу. «Чим більше досягнень, тим вони небезпечніше. 

Чим ліпше життя, тим воно складніше. Звісно, з ускладненням самих 

проблем, ускладнюється й їх розв’язання» [31, 82]. Сучасна людина ошукана 

облаштованістю і зручністю світу, на думку звичайної людини, все 



відбувається природним чином, і людина не ставить перед собою питання, 

що ця узгодженість та зручність потребує зусиль та дій. Сучасна людина 

користується здобутками цивілізації. «Яка різниця хто кого багатший, якщо 

багатий світ і не скупиться на автостради, магістралі, телеграфи, готелі, 

особисту безпеку, аспірин?» [97, 50]. На думку автора, цивілізація не є 

даністю і не існує сама по собі, вона не може самостійно забезпечити свій 

розвиток. Цивілізація є штучним утворенням і потребує майстерності 

суб’єкту дії для свого подальшого розвитку. Але для «людини-маси» це не 

постає нагальною проблемою. «Владу в суспільстві захопила нова людина, 

яка є байдужою до основ цивілізації» [97, 72]. «Нові люди» користуються 

здобутками цивілізації, як дарами природи і виражають повну байдужість до 

її витоків і основ. 

На сьогодні цілком усталеною є точка зору, що маси це не кількісний 

аспект виразу розвитку сучасного суспільства, а якісний вимір його 

існування. Оскільки для характеристики маси достатньо і однієї людини. 

«Маса – це будь-хто і кожен, хто ні в добрі, ні в злості не вимірює себе 

особливою мірою, а відчуває себе таким самим «як і всі», і при цьому не 

пригнічений, а задоволений власною невиразністю» [97, 13]. Автор виділяє 

дві основні риси сучасної людини. Перша, безмежне зростання життєвих 

запитів, а, друга суттєва риса, це вроджена невдячність, до всього, що 

полегшує життя сучасній людині. Тобто, характерною рисою сьогодення 

постає те, що людина користуючись благами цивілізації, не намагається, 

навіть, сповідувати культуру, а взагалі заперечує її. 

Отже, масове суспільство характеризується порушенням соціальних 

зв’язків, відсутністю в них індивідуалізації, сталих моральних цінностей. 

Але, це, водночас, породжує й явище відокремленості людей. В 

попередньому зауваженні щодо визначення масового суспільства і людини 

маси, ми стверджували, що суспільство не твориться і не існує саме по собі, 

воно, з необхідністю потребує зусиль і майстерності людей, які намагаються 



облаштувати своє співжиття, що забезпечить розвиток як окремої 

особистості, так і суспільства в цілому. Тому тут особистість має не просто 

спостерігати як розвивається суспільство і лише констатувати і описувати 

той чи інший етап його розвитку, а ставити собі за мету розвивати і 

вдосконалювати його, завдяки створенню тих соціальних відносин, які б 

задовольняли інтереси і потреби суб’єктів соціальної дії. «Якщо вас 

влаштовують блага цивілізації, але лінощі заважають боротися за неї…погані 

ваші справи. Не встигнете моргнути оком, як опинитесь без цивілізації» [31, 

79]. Тому, усвідомлення загрозливих тенденцій розвитку сучасного світу, 

зокрема як поширення масовізації (свідомості, культури, освіти тощо) з 

необхідністю породжує індивідуалізацію. Саме конкурентоспроможна та 

конкурентоздатна особистість здатна взяти на себе відповідальність за 

подальший хід подій. Оскільки вона здатна чітко усвідомити і визначати ті 

ідеали і перспективи власного розвитку, які відповідають її дійсній природі, 

вона чітко окреслює мету і завдання завдяки своїм активно-перетворюючим 

здібностям. «Ми живемо в час, що чує в собі неймовірну здібність творити, 

але не знає, що творити. Він панує над всіма речами, але не є паном самого 

себе. Він відчуває себе розгубленим у власному багатстві» [97, 38]. Отже, 

сучасна людина має розкрити власну індивідуальність, що, в свою чергу, 

дозволить їй розкрити й використати найбільш оптимальні умови для 

самореалізації. Такими умовами, на нашу думку, постають 

конкурентоздатність та конкурентоспроможність. 

Досить суттєвими для характеристики сучасного розвитку суспільств є 

концепції постіндустріального та інформаційного суспільства. Їх аналіз 

здійснюється у концепціях Д.Белла (постіндустріальне суспільство) та в 

концепції М.Кастельса (інформаційне суспільство). 

Д.Белл, стверджує, що постіндустріальне суспільство – це таке 

суспільство, економічний розвиток якого є результатом науково-технічної 

революції та суттєвого зростання прибутків населення. Основною сферою 



виробництва постають не товари, а послуги, де основним виробничим 

ресурсом є інформація та знання. Тобто, наукові розробки та впровадження 

стають детермінантами розвитку економіки. Це, в свою чергу, виступає 

одним із головних чинників розвитку людської індивідуальності. Оскільки 

найбільш ціннішими якостями визнаються рівень освіти, професіоналізму, 

освіченості та креативності особистості. Особистість здатна реалізувати свої 

можливості завдяки конкурентній боротьбі і виявити свої навички для 

успішної та ефективної самореалізації. На думку автора концепції, 

постіндустріальне суспільство є новим принципом соціально-технічної 

організації, це новий спосіб життя, який постає новим етапом розвитку, 

витісняючи індустріальний, так само як він заперечив аграрний.  

Здійснюючи критичний аналіз нового етапу розвитку суспільств – 

постіндустріальний, автор виокремлює цілу низку його суттєвих, 

визначальних характеристик: по-перше, теоретичне знання виступає базисом 

для технічних та технологічних інновацій; по-друге, відбувається пошук 

такої інтегральної технології, яка б ефективно вирішувала проблеми в 

економічній, технологічній та соціальній сферах людської життєдіяльності; 

по-третє, збільшується клас носіїв знання, що, в свою чергу, конструктивно 

впливає на розвиток самого знання, оскільки суб’єкти пізнання, внаслідок 

конкурентної боротьби, намагаються стати кращими, винахідливішими за 

інших, що піднімає рівень розвитку індивідуальності на більш вищий рівень; 

по-четверте, відбувається перехід від виробництва товарів на виробництво 

послуг, перш за все, у гуманітарній сфері (освіта, охорона здоров’я тощо); 

по-п’яте, відбувається зміна характеру праці. Праця стає сферою взаємодії 

людей, з неї витісняється природа, штучно створенні матеріали; по-шосте, 

відбувається тісна взаємодія науки та технології, що постає змістом 

постіндустріального суспільства [17]. 

Але варто звернути увагу на те, на чому зосереджується і сам автор. 

Дійсно, Д.Белл описує ті тенденції розвитку суспільств, які є характерними 



для західного світу, і залишає поза увагою тенденції розвитку решти світу, 

адже досить велика кількість країн знаходиться на індустріальному етапі 

розвитку, або навіть і на раньоіндустріальному, а є й такі країни, які ще 

знаходяться і на доіндустріальному рівні розвитку. І в цих регіонах проживає 

домінуюча кількість населення світу. Цим самим ігнорується увага щодо 

відмінностей розвитку між бідними та багатими країнами, а це, в свою чергу, 

поглиблює конфлікт між цивілізаціями. 

Досить спорідненою до теорії постіндустріального суспільства є теорія 

інформаційного суспільства. Саме поняття «інформаційне суспільство» в 

науковий дискурс було впроваджено у другій половині ХХ століття. І знову 

воно фіксує ті зміни, які відбуваються у західному світі. Саме визначення 

інформаційного суспільства обумовлено його головними ознаками. 

Найсуттєвішою його ознакою є виробництво та поширення інформації, яка 

постає головним видом послуг, товаром та владою [144, 248]. Такі тенденції 

розвитку інформаційних технологій з необхідністю впливають і на розвиток 

людини, та трансформуються відносини в суспільстві. М.Кастельс 

використовує та обґрунтовує такий термін як «інформаціональне 

суспільство». На його думку, це специфічна форма соціальної організації, в 

якій новітні технологічні засоби, що виникають і впроваджуються в даний 

історичний період, обробка та передача інформації постають базисом 

виробництва і влади [53, 42]. 

Значний внесок у розуміння сучасного суспільства здійснив відомий 

американський соціолог, футуролог Е.Тофлер. Розвиток суспільств, на думку 

автора відбувається хвилеподібно. Тому основною метою досліджень 

Е.Тофлера стає віднайдення стратегій виживання цивілізацій, суспільств в 

цілому, так і особистостей зокрема в умовах прискорених змін, кризових 

явищ, які обумовленні зіткненням «хвиль» [135]. Як раз кінець ХХ століття і 

є ознаменуванням зіткнення «індустріальної хвилі», характерними рисами 

якої є промислове виробництво, ринкова економіка, з трансринковою 



цивілізацією «третьої хвилі», для якої характерно виробництво для 

споживання, тут увага концентрується на ролі знання та інформації в 

постіндустріальну, інформаційну добу розвитку світу. Розвиток суспільства 

на етапі розгортання «третьої хвилі» характеризується різноманітністю. При 

цьому знання постають незамінним засобом у розвитку економіки. Отже, 

можна констатувати той факт, що в «третій хвилі» відбувається революція 

знання. Землю, роботу, сировину, капітал, в цьому періоді розвитку 

суспільств можна назвати вичерпними ресурсами, натомість  знання – є 

невичерпними. Знання постає тим єдиним, що має цінність у 

кіберпросторовій економіці. Людина розумової праці є конкурентоздатною 

та конкурентоспроможною і постає надбанням будь-якої організації. Тобто, 

завдяки цим здатностям особистість реалізовує свої індивідуальні задатки, 

розвиває їх і тим самим постає цінністю і надбанням, тих організацій і 

утворень де вона впроваджує свої знання та творчі здібності. Отже, головним 

засобом виробництва постає – інтелект особистості. Тому в умовах жорсткої 

конкуренції компанії зацікавленні в тому, щоб саме на їх підприємстві 

працювали такі робітники, які розкривають свою індивідуальність, 

впроваджують у виробництво творчі та креативні ідеї, завдяки навчанню, яке 

на сьогодні можна здійснювати без відриву від виробництва і за допомогою 

інформаційних технології. 

Розглянувши концепції інформаційного суспільства, 

постіндустріального суспільства та суспільства знань цілком правомірно 

виникає питання про їх відмінності. Так В. Хан, заступник Генерального 

директора ЮНЕСКО з питань комунікації та інформації, зазначив, що 

питання є досить актуальним при сучасних тенденціях розвитку світу. 

Оскільки приблизно 70% населення світу не мають доступу до 

комунікаційних систем. При цьому суспільство знань виступає тим вектором, 

якому має слідувати людство у своєму подальшому розвитку. Так, дійсно, ми 

бачимо спорідненість даних концепцій. Але інформаційне суспільство 



виступає функціональною основою суспільства знання. Концепція 

інформаційного суспільства тісно пов’язана із впровадженням технічних 

інновацій, а суспільство знань фіксує економічні, політичні, соціальні, 

культурні перетворення і скеровує розвиток суспільств у відповідному 

напрямку для його подальшого розвитку. Тому концепція «суспільна знань» 

обґрунтовує динаміку змін, відображає їх складність. 

Осмислення впливу науки та техніки на процеси формування і 

реалізації особистості, приділена увага відомого американського політолога 

З. Бжезинського. На його думку, основним джерелом сучасних змін є наука і 

техніка, саме вони роблять суспільство менш схожим на попередній етап 

його розвитку – індустріальний. «Постіндустріальне суспільство стає 

технотронним суспільством» [16, 15]. Технотронне суспільство – це таке 

суспільство, яке культурно, психологічно, соціально та економічно 

формується під впливом техніки та засобів масової інформації. Автор 

навмисно використовує термін «технотронне», оскільки, на його думку, це 

найбільш точно відображає характер змін сучасного світу, а саме – розвиток 

техніки та електроніки. 

Основною відмінністю між індустріальним етапом розвитку суспільств 

та настанням технотронного суспільства є відношення та впровадження в усі 

сфери життєдіяльності людини технічних знань. Так в індустріальну добу 

знання використовувались для прискорення темпів виробництва. Натомість в 

постіндустріальну добу, знання постають виразом індивідуальності людини. 

Поєднання наукових та технічних знань з виробничими можливостями 

дозволяє людині свідомо обирати напрямки своєї діяльності, надає їй керівні 

повноваження, підвищує соціальну значимість людського інтелекту. 

Обґрунтовуючи теорію технотронного суспільства автор виокремлює 

основні риси даного типу суспільства. 

1.Відбувається автоматизація праці. Машинами управляє не людина, а 

досягнення автоматики, кібернетики. 



2.Зміна орієнтирів людей з матеріального благополуччя на моральне 

самовдосконалення. 

3.Людина орієнтована на отримання якісної освіти. Де університети 

стають осередком активного політичного планування та соціальних 

перетворень. Знання стають інструментом влади. А здобуття цієї  влади стає 

метою людини, де зростання її індивідуальності та її прояв постають 

запорукою її отримання і утримання. 

4. Посилюється вплив засобів масової інформації на маніпулювання 

суспільною свідомістю. Політичне життя суспільства є досить складним і 

далеким від інтересів пересічного громадянина. 

Отже, технотронне суспільство відображає новий етап розвитку 

взаємовідносин між людиною реальністю. Ці відносини носять характер 

напруженості, оскільки людина намагається одночасно осмислити ті зміни, 

які відбуваються навколо неї, та віднайти своє місце в цього ситуативному 

світі. Також посилюється проблема утвердження індивідуальності 

особистості. Це обумовлено, перш за все, що при сучасному етапі розвитку 

світу відбувається розвив між поколіннями, розпад традиційних зв’язків і 

цінностей. Людська свідомість ще не готова до таких масштабних змін. Адже 

її ніхто до них не готував, ні система освіти і в зразках минулого людина не 

здатна віднайти відповіді на ті запити, які перед нею ставить сьогодення. 

Але, разом з тим, ці умови дозволяють розкрити діяльну сторону існування 

людини, завдяки її творчим та креативним характеристикам. Вона постає 

джерелом творення себе і кращого світу. 

Ще однією із провідних концепції, яка характеризує сучасний стан 

розвитку суспільств – це суспільство споживання. Ця метафора 

використовується для позначення сукупності суспільних відносин, які 

організовані на основі принципу індивідуального споживання. Суспільство 

споживання також характеризується масовим споживанням матеріальних 

благ і при цьому формується відповідна система норм та цінностей. Вперше 



термін використовує німецький соціолог Е.Фромм, подальшого аналізу 

набуває у філософських пошуках Ж. Бодріяра. 

Як характеристика сучасного етапу розвитку світу суспільство 

споживання виникає як наслідок розвитку капіталізму, який супроводжується 

бурхливим економічним та технологічним розвитком, що з необхідністю 

детермінує соціальні перетворення. Відбувається революція у сфері 

комунікацій (Інтернет, мережа мобільного зв’язку), отже виникає новий 

інформаційний простір, що розширює сферу спілкування. Стираються 

географічні кордони, відбувається взаємодія «всіх з усіма». На думку 

відомого американського футуролога Е. Тофлера «Революція у засобах 

масової комунікації неминуче означатиме й революцію в душі» [135, 344]. 

Це, з одного боку, послаблює зв’язки особистості з суспільством або 

соціальною групою, яка раніше виступала системою норм, цінностей. А, з 

іншого боку, інформаційні технології виконують подвійну роль щодо 

формування особистості. По-перше, особистість має більше поле для 

реалізації своїх можливостей, відбувається така взаємодія між суб’єктами 

соціальної дії де географічний фактор не постає перешкодою у спілкуванні. І, 

по-друге, це ж саме (поширення інформаційних технологій) постає загрозою 

розвитку для особистості, оскільки вона наскільки занурюється у віртуальний 

світ символів, що втрачає зв’язок з реальністю. 

Відбувається також трансформація і в економіці. Економіка тісно 

переплітається з культурою споживання. Сучасний бізнес виробляє такі 

форми культури як смаки, бажання, цінності, інтереси, потреби. 

Детермінантами цього постає реклама, основою якої є креативна діяльність 

людини. І сама реклама виступає технологією, а також виникає нова 

професія, основою якої є конкурентна боротьба за визнання, впровадження і 

реалізація ідей, боротьба за споживача. Отже, конкуренція між виробниками 

породжує конкуренцію споживачів. Це, в свою чергу, стимулює розвиток 

індивідуальності. Тобто, людина намагається споживати так щоб бути «не 



гірше за інших», з однієї сторони, а, з іншої, «не зливатися з натовпом». 

Індивідуальне споживання відображає не тільки соціальні характеристики 

споживача, а також його соціальний статус та особливості його способу 

життя. В цьому контексті цілком слушним є зауваження відомого 

культуролога сучасності А.М. Столярова. Він зазначає, що саме це 

характеризує жорстку соціальну диференціацію, а головними параметрами 

при цьому виступають прибуток та споживання. «Розрив є досить показовим. 

Заробітки менеджерів у Німеччині ще 40 років тому приблизно у 30 разів 

перевищували прибутки громадян, а сьогодні ця різниця збільшена 

приблизно у 240 разів» [65]. Такі тенденції характерні для більшості країн 

Заходу. Наприклад, якщо порівнювати життя пересічних громадян та «зірок» 

спорту, кіно, естради тощо. Сучасний етап розвитку суспільств подолав 

стримуючий фактор (що ще обґрунтовувалось у протестантській етиці, де 

найбагатші мали бути скромними та поміркованими у побуті) сьогодні це не 

спрацьовує. Так звана сучасна еліта не приховує від загалу способу свого 

життя, а навпаки демонструє його. Принцип рівності людей також 

подоланий, оскільки в життя людей увірвалось таке явище як VIP-статус. 

Цим самим відбувається поділ обслуговування: окремі приміщення, кімнати 

у готелях, чартерні рейси тощо, що для решти є недосяжним. 

Така індивідуалізація характеризується тим, що людину цікавить тільки 

вона сама. Цьому процесу сприяє віртуалізація особистості. Це не просто 

спрощення спілкування, а перш за все, можливість заявити про себе, стати 

центром світу. Відомий сучасний французький постмодерніст Ж.Ліповецькі 

визначає, що головною причиною захоплення соціальними мережами, 

(зокрема Kontakt, Facebook), це прагнення людини повідомити світ про себе, 

про власне «Я» і не важливо яким є це «Я». При цьому, людина обирає яку 

інформацію їй розміщувати у соціальній мережі. Це може бути як правдива 

інформація, так і цілковита брехня. А це, в свою чергу, породжує 

безвідповідальність, чого не відбувається при безпосередньому спілкуванні. 



Також відбувається нівелювання почуттів людини: почуття прекрасного, 

почуття гумору, симпатія тощо. Цим самим порушується соціальний 

взаємозв’язок, який був притаманний реальній взаємодії індивідів. 

Позбавлення такої складовою у людських стосунках спричиняє виникнення 

так званої «постлюдини». «Постлюдина – це людина без душі, оскільки вона 

вже неспроможна ні відчувати, ні співчувати» [65, 67]. Отже, заглиблення у 

віртуальний простір не тільки характеризує втечу від свободи, 

відповідальності, а відбувається заперечення своєї тілесної означеності. 

Також варто зауважити, що «постлюдина» це не просто назва, абстракція, а 

характеристика нового соціального класу. Його представниками є – хакери, 

кіберпанки. 

Також в суспільстві споживання відбувається трансформація системи 

освіти. Освіта стає платною ринковою послугою, яка здобувається у масових 

масштабах. 

Комерціоналізуються й інші сфери діяльності людей, зокрема – спорт. Де 

продаються, купуються спортивні клуби, гравці тощо. 

Виробляється також ціла індустрія «виробництва краси». Новій еліті 

хочеться виглядати красивими й молодими. Вони це й отримують, оскільки 

краса теж має свою ціну (процедури омолодження, пластичні операції).  

Отже, суспільство споживання має як конструктивні, так і деструктивні 

наслідки. Серед конструктивних варто виокремити такі як: внаслідок 

конкурентної боротьби за споживача виробник з необхідністю удосконалює 

та виробляє нові товари та послуги, що конструктивно впливає на соціальний 

прогрес в цілому. Високі споживницькі стандарти спонукають накопиченню 

капіталу, а як наслідок цього високооплачувана робота для кваліфікованих 

професіоналів, безперервна освіта, підвищення кваліфікації. Це також 

пов’язано із попитом населення на послуги, що зумовило зростання цього 

сектору економіки і запит на спеціалістів та майстрів своєї справи. В 

наслідок цього у сфері послуг зайнято понад 70 % працюючого населення 



міст. А також доступність кредитів перетворили міста на привабливі 

розважальні системи передмістя мегаполісів. Це пов’язано не тільки з 

розвитком інфраструктури залізничного транспорту, а з використанням 

особистого транспорту.  

Серед деструктивних наслідків суспільства споживання можна назвати 

наступні. По-перше, людини стає залежною, несамостійною. Ця 

несамостійність обумовлена тим, що основною метою людини є споживання, 

а навчання, робота, підвищення кваліфікації постають другорядними. По-

друге, такого рівня досягли розвинуті суспільства, а країни «третього світу» 

використовуються лише як територія, на якій можна розташовувати шкідливе 

виробництво, дешева робоча сила та ринок збуту. По-третє, в суспільстві 

споживання знижується рівень відповідальності індивіда. Наприклад, за 

забруднення навколишнього середовища несе відповідальність виробник, а 

не споживач. По-четверте, в суспільстві споживання лише обмежена 

кількість людей здатна до самореалізації, а решта, або виконує чисто 

механічну роботу (контролює роботу техніки), або лише споживає 

(шопоголіки). По-п’яте, відбувається заперечення моральних цінностей, що 

спричиняє деградацію особистості, розумового, морального, духовного 

зубожіння. По-шосте, спрощується маніпулювання суспільною свідомістю, 

так як неосвіченими людьми досить легко управляти, вводити в оману. Так 

академік РАН В. Арнольд зауважив наступне: «американські колеги 

пояснили мені, що низький рівень культури та шкільної освіти в їх країні – це 

свідоме досягнення за ради економічних цілей. Справа втому, що 

начитавшись книг, освічена людина стає гіршим покупцем: вона менше 

купує пральних машин та автомобілів, починає надавати перевагу Моцарту 

та Ван Гогу. Від цього страждає економіка суспільства споживання, і, перш 

за все, прибутки «господарів життя» - саме вони не допускають розвиток 

культурності та освіченості, які ще й заважають їм маніпулювати населенням 

як стадом, позбавленого інтелекту» [10]. 



Тобто, споживання фетишизується, а саме споживання побутових товарів 

та послуг на противагу духовному та інтелектуальному розвитку. Друга 

половина ХХ століття дійсно характеризувалась небувалим розвитком науки 

та техніки, що, в совою чергу, призвело до налагодження поточно-масового 

конвеєрного виробництва, а впровадження та розвиток маркетингу сприяло 

подоланню бідності населення у більшості країн Заходу. Така ситуація 

сприяла тому, що більшості звичайним сім’ям надавали кредити для оплати 

багатьох товарів довгострокового використання, модних та престижних 

товарів та засобів комфорту. Це спонукало до виникнення такого феномену 

як «влада речей» або «тиранія речей», де в більшості сімей постала така 

проблема як збільшення боргів, страх втратити все майно при несплаті 

кредитів. На особистісному рівні це призводило до кризових ситуацій, 

невизначеності, розгубленості, іншими словами це породжувало 

маргіналізацію. 

Але, з іншого боку, масове споживання на якісні товари сприяв 

підвищенню культури виробництва. Виготовлення нових товарів, нових 

моделей продукції з необхідністю змінили становище спеціаліста або 

винахідника на виробництві. Така особистість, яка креативно мислила, 

втілювала свої ідеї, звісно це ризиковано, і, в той же, час це приносило 

особистості не тільки визнання, прибуток, а, що, особливо важливо, 

задоволення (сродна праця).  

Отже, в суспільстві споживання домінує така річ як споживати для того, 

що б споживати. Пересічна людина купуючи ту чи іншу річ отримує радість, 

але надмірне споживання спричиняє втрату цього почуття. Людина дурить 

сама себе. І ще один суттєвий момент. Якщо темпи споживання постійно 

будуть зростати наша Земля цього не витримає. Загально визнаний той факт, 

що якщо рівень споживання буде такий як в США, то основних ресурсів 

вистачить тільки на 40 – 50 років. Споживання на сьогодні постає як 

ланцюгова психологічна реакція, яка має безсвідомий характер існування. 



споживання предметів більше не пов’язано з їх сутністю. На думку 

Ж.Боріяра, суспільство споживання – це суспільство, яке дурить себе, де 

неможливі ані справжні почуття, ані культура, де навіть достаток є наслідком 

ретельно замаскованого і захищеного дефіциту [19]. Отже, при 

характеристиці суспільства споживання ми можемо констатувати той факт, 

що в такому суспільстві не існує раціонального споживача, який самостійно 

здійснює свій вибір. Якщо навіть спостерігається цей індивідуальний вибір, 

то це лише ілюзія, насправді даний вибір обумовлений самою структурою 

суспільства, яке надає значення не предмету як такому (визначення його 

сутності), а абстрактним цінностям. Тобто, індивідуальність являє собою 

своєрідний синтез знаків та відмінностей. Однак знакові відмінності не 

означають справжні відмінності, в основі яких є реальні особливості 

особистості. На зміну індивідуальності приходить культ беззмістовних 

знаків, які не мають змісту. Формується мінімальна кількість таких знаків, 

яка є обов’язковою для кожної «культурної» людини. Ж.Бодріяр називає це 

«найменша загальна культура», яка в масовій свідомості виконує функцію 

«свідка культурного громадянства» [19]. 

Отже, знаки замінюють традиційні протиріччя реальності. В такому світі 

зникає і сама людина, вона не постає більше індивідуальністю, а має лише 

набір знаків, які визначають її соціальний статус. 

Кожна із теорії, яка намагається обґрунтувати сучасний етап розвитку 

суспільств своєрідно розглядає феномен індивідуального та масового. Так, 

розглянувши такі теорії, як масового суспільства, постіндустріального 

суспільства, інформаційного суспільства, технотронного суспільства та 

суспільства споживання можна сказати наступне: індивідуальне і масове має 

місце існування в кожній із названих теорій. Але сучасне людство досягло 

такого рівня свого розвитку, що ті зміни, які відбуваються навколо носять 

незворотний характер існування і спричиняють зміни в самій людині. Ці 

трансформації мають глобальний вимір існування і зупинити ці процеси не 



можливо. Але і ніхто крім людини їх не розв’яже. Отже, в такому контексті 

постає дієвим припущення, яке висуває сучасний дослідник глобалізаційних 

перетворень Ю. В. Яковець. «Покоління ХХІ століття стане формувати 

політичну, духовну та інтелектуальну зміну, критично переосмислять 

спадщину і приймуть на озброєння ту концепцію, ті ідеали, які в найбільшій 

мірі будуть відповідати їх перспективним інтересам» [33, 27]. А це можливо 

лише тоді, коли людина досягає такого рівня у своєму розвитку як – 

індивідуальність. Особистість постає унікальною і багатогранною істотою із 

великим спектром потреб, які потребують своєї реалізації. Це фізичні, 

економічні, політичні, матеріальні, духовні, соціальні, культурні, національні 

тощо. Тому й життя особистості є різноманітним, наповненим змісту, сенсу, 

тому особистість не здатна уніфікуватись під натиском масовізації. 

Зростання індивідуалізації забезпечує автономію особистості, свободу 

вибору. Вихід із кризових ситуацій здатна знайти лише сама людина, маючи 

потенціал власної свідомості та почуттів. Завдяки цьому вона здатна 

створювати та реалізовувати свої можливості і переходити на вищий рівень 

свого духовного розвитку. А, з іншої сторони, людина може 

пристосовуватись до тих змін, які відбуваються навколо неї (маргінальність, 

комформізм), іншими словами задовольнятись тим станом речей, який є, 

тобто масовізуватись.  

Беззаперечно, що під впливом інтенсифікації масовізації відбувається 

мутація людської індивідуальності. Однією із причин трансформації 

індивідуальності науковці називають «дефіцит Его» . Тобто, особистість не 

здатна впоратись із дійсністю, адекватно її сприймати та віднайти своє місце 

в ній. Тому, що «ціна» за індивідуальну свободу досить висока. І це 

невпевненість, незахищеність та невизначеність. «Це висока ціна, якщо 

врахувати ту кількість можливих варіантів вибору свободної особистості, з 

якою їй доводиться стикатися щодня. При цьому цей вибір здійснюється поза 

впевненістю, що цей вибір призведе до очікуваного результату, що витрати 



сьогодення завтра будуть нагородженні надбаннями, що відмова від 

варіантів, які зараз здаються неправильними, не таїть у собі хворобливих 

втрат» [63, 55]. Отже, людина не розуміє кому і в що її в що їй вірити, на що 

сподіватись, оскільки не вбачає того, хто контролює хід подій (як це 

відбувалось у традиційному суспільстві). Але, особистість усвідомлює 

наслідки небезпеки і намагається реалізуватись в умовах ризику, і ті рішення, 

які приймає особистість, і той ризик, який несе у собі вибір, відповідає сама 

особистість. 

Індивідуалізація в сучасному суспільстві зумовлена діями індивідів, які 

складаються із повсякденного перегляду і оновлення їх взаємних 

залежностей в такій системі як суспільство. Як зазначав У.Бек 

індивідуалізація постає способом самоствердження. Але варто відрізняти 

самостійного індивіда від просто індивідуалізованої особистості. На його 

думку, індивідуалізована особистість – це людина, у якої не залишається 

іншого вибору, як діяти так, якщо б індивідуація була досягнута [13]. 

Також головним аспектом індивідуалізації постає момент 

самореалізації особистості та її самоствердження. На сьогодні, як правило, 

здатність індивідуалізованих людей до самоствердження не відповідає 

потребам їх справжній самореалізації. Особистості, які «приречені» на 

індивідуальність разом не можна скласти, звести до єдиного знаменника. 

Індивідуалізовані особистості з необхідністю постійно «шукають» своє місце 

в світі, наприклад, в державних інституціях, але при цьому їх перспективи є 

невизначеними. «Знову виходити на публічну сцену їх змушує не скільки 

пошук спільних проектів і способів визначити поняття загального блага та 

принципів спільного існування, стільки відчайдушна потреба участі в 

«мережі» [13, 62]. Але основною причиною участі у «мережі», як констатує 

більшість науковців, зокрема Р.Сеннетт, є обмін інтимними подробицями, це 

є визначним способом, на сьогодні, побудови суспільства. А ці зв’язки не 

можуть мати стійкого та сталого характеру існування. У.Бек досить влучно 



зазначив, що «із поступово зникаючих соціальних норм виступає оголене, 

злякане, агресивне «Его», яке шукає допомоги та любові. В пошуках самого 

себе і люблячого загалу, воно із легкістю губиться у джунглях власного «Я». 

І кожен хто блукає в тумані власного «Я», більше не здатен помітити, що ця 

ілюзорність, ця «одинока камера» для «Его» відображає вирок, який 

винесений всім» [13, 9]. Тобто, втрата віри у власні сили і здатності масовізує 

особистість. «Наша цивілізація перестала задавати сама собі питання. І в 

цьому полягає головна наша біда. Коли люди вгамовуються з власною 

неспроможністю контролювати умови власного життя, коли вони 

капітулюють перед тим, що вважають необхідним і неминучим, - суспільство 

перестає бути автономним, тобто самовизначальним; або ж люди не вірять в 

його автономність і тому втрачають мужність і волю до самоуправління та 

самовизначення» [13, 13]. Тобто, розвиток суспільства є неконтрольованим, 

не має визначеного курсу, ідеології його розвитку. І сама особистість, її 

розвиток і реалізація направлені тільки на пристосованість до тих подій, які 

відбуваються навколо неї, вона не постає суб’єктом дії, який підпорядковує 

собі обставини і несе відповідальність за здійснений вибір.  

Життя сучасної людини суттєво відрізняється від традиційного. І зміни 

які відбуваються з самою людиною обумовлені змінами в усіх сферах 

життєдіяльності людини (економіка, політика, культура тощо). Тому 

перетворення, які відбуваються в будь-якій із цих сфер є породженням нової 

ситуації, яка не має аналогів у попередньому досвіді як окремо взятої 

людини, так і суспільства в цілому. А це спонукає особистість до того, що їй 

необхідно бути конкурентоспроможною для того щоб бути успішною та 

реалізувати свої можливості. 

Звернення нашої дослідницької уваги на різні концепції сучасного 

суспільства (постіндустріального, суспільства споживання, масового 

суспільства тощо) показує якісні зміни усіх сфер людської життєдіяльності 

(політики, економіки, культури) і саме основне це те, що як наслідок цих змін 



трансформується й сама особистість. Вона акумулює у собі як індивідуальне, 

так і масове. Суспільство, у своїй сутності, нівелює конкретного індивіда. Він 

стає частиною суспільства, його елементом. Це характеризує масове в 

людині. І в той же час в ній присутнє індивідуальне, те що притаманне 

виключно їй і ні кому іншому. Тут масовізація виступає детермінантою 

зростання індивідуалізації людини. Чинниками індивідуалізації людини у 

масовому суспільстві виступають конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Основним чинником розвитку індивідуальності 

особистості виступає усвідомлення загрозливих тенденцій розвитку 

сучасного світу. Аналізуючи теорію масового суспільства, цілком слушно 

виникало питання навіщо особистості бути конкурентоспроможною у 

масовому суспільстві? Адже бути такою як всі цілком комфортно для 

більшості людей. Але особистість це витвір як оточення, так і самої себе. З 

одного боку, вона є продуктом суспільства і тих соціальних відносин в які 

вона вступає, а, з іншого, вона є творінням самої себе, розвиваючи свої 

здібності. Такими новими ознаками особистості є креативне мислення, 

активне використання у своїй діяльності інформаційних технології тощо. 

Ідеалів та прикладів такої особистості немає, тому тільки сама особистість 

має творити сама себе без аналогів та зразків, оскільки попередні етапи 

розвитку людства таких змін в суспільстві ще не зазнавали. 

 

1.3. Особливості соціалізації індивіда в умовах масового суспільства  

 

Сучасний стан розвитку суспільств характеризується тим, що у 

більшості із них рішення приймаються інституціями. А саме в будь якій 

сфері життєдіяльності людей, політика, економіка, виробництво, культура, 

спорт, розваги, мистецтво тощо, визначальними є реакції соціальних мас. 

«Загальні симптоми, які помітні у всіх націях, вказують на стрімке зростання 

могутності мас і не припускають думки, що ця могутність припинить скоро 



зростати. Щоб воно нам не принесло з собою, ми повинні будемо з цим 

примиритьсь. Будь-які роздуми і розмови проти цієї могутності – порожні 

слова» [65]. 

Варто констатувати той факт, що сучасне колективне життя засноване 

на різноманітних технологіях масоутворення, а це можливо разом із засобами 

символізації масових спільностей. Серед основних засобів, які впливають на 

масоутворення це – політична та торгова реклама. Серед інших засобів 

виокремлюють такі як: ідеї мультикультуралізма, толерантності, ідеали 

рівності та демократії, ідеологія розваг, сповідування комфортного способу 

життя. 

Як наслідок цих процесів необхідно акцентувати увагу на тому факті, 

що цивілізація, яка створена у масовому суспільстві не тільки відрізняється 

від усіх попередніх утворень, а вона потребує інакше влаштованої людини. 

Кожен етап у розвитку людства має свої особливості щодо характеристики 

людини, так само й масове суспільство має своє уявлення про «власну» 

людину та особливості її соціалізації. Інакше кажучи, тип масової культури 

обумовлює існування відповідного типу людини, а також те, що сучасна 

людина не може жити поза масовим суспільством. Людина з необхідністю 

відтворює той спосіб життя у своєму повсякденному житті, реалізує свої 

можливості, використовуючи ті засоби, які передбачають уявлення про 

масову культуру та людину масу. Отже, можна надати наступну 

характеристику людині масі. Людина маса це та людина, для якої масова 

культура постає її культурою. Або ще точніше, змістом людини маси є 

відчуття причетності до маси, а формою – поведінка людини. Тобто, людина 

маса це така людина, дії якої детерміновані масовою свідомістю. «Масова 

свідомість виокремлюється не за своїми гносеологічними властивостями (по 

змісту, рівню і якості відображення дійсності), а, перш за все, за 

специфічними властивостями її носія, суб’єкта» [93, 504]. Виходячи з даного 

визначення масової свідомості, дійсно її трактування є відмінним від 



визначення таких форм суспільної свідомості як класова, національна, 

професійна тощо. При цьому основною відмінністю постає характеристика 

носіїв суспільної свідомості. Для названих форм суспільної свідомості 

носіями її постають – класи, нації тощо, а носіями масової свідомості постає 

особлива сукупність індивідів, які мають назву – маси. Досить часто в 

традиційній і сучасній філософській, соціологічній літературі зустрічається 

такі приклади маси як – учасники сучасних політичних, соціокультурних 

рухів, аудиторії різних засобів масової інформації; споживачі модних та 

престижних товарів та послуг; члени різноманітних клубів та асоціації тощо.  

В літературі також виокремлюються такі особливості маси: 

1. Статичний характер спільності, яка знаходить свій вираз в тому, 

що вона співпадає із безліччю дискретних «одиниць», не являючи собою 

будь-чого самостійного, цілісного утворення, відмінного від інших 

елементів, які створюють дану єдність; 

2. Ймовірна природа даної спільності. Вона полягає в тому, що 

«входження» в неї індивідів носить неупорядкований, випадковий характер 

та існує за такою формулою – «може бути, а може і не бути», в результаті 

чого така спільність завжди відрізняється «розмитими», відкритими 

кордонами, невизначеною кількістю та якісним змістом; 

3. Ситуативність здійснення даної спільності, яка виражається в 

тому, що вона утворюється та функціонує виключно на основі і в межах тієї 

або іншої конкретної діяльності, яка є неможливою поза цими межами. А, 

отже, така спільність є нестійким утворенням, яке змінюється від однієї 

ситуації до іншої ситуації; 

4. Явно виражена гетерогенність складу даної спільності, її відверта 

поза групова або між групова природа, яка проявляється в тому, що в масі 

«руйнуються» кордони між усіма існуючими в суспільстві соціальними, 

політичними, регіональними та іншими групами [93, 504]. 



Отже, виходячи з названих особливостей мас, необхідно зробити 

декілька узагальнень. По-перше, основними визначальними 

характеристиками масового суспільства є його гетерогенність, розірваність, 

суперечність, здатність приймати швидкі та неочікувані рішення. По-друге, 

як і самі маси, так, і масова свідомість формується в наслідок масовізації 

різних форм життєдіяльності людей. Таких зокрема як: сфера виробництва, 

споживання, організація дозвілля тощо, що обумовлює створення та 

існування однакових інтересів та потреб, навичок та здібностей людини. Як 

наслідок цих процесів, по-третє, формується відповідний тип культури, який 

пов’язаний із діяльністю засобів масової інформації. Тобто, з’являються 

стандарти та шаблони способів діяльності та поведінки людини.  

Відповідно до вище зазначеного виникає цілком актуальне та слушне 

питання: від кого залежить суспільний розвиток? Як наслідок існують дві 

протилежні точки зору. Одна – все залежить від індивіда, а, інша, - все 

залежить від суспільства. Але, варто зазначити, що й існує єдність у 

вирішенні даного питання. Вона полягає в наступному. А саме, спосіб виробу 

дій окремої людини, формується у відносинах з іншими людьми. Цим самим 

ми підкреслюємо суспільний характер існування кожної людини. При 

здійсненні вибору, стратегії поведінки людина, взаємодіючи з суспільством, 

реалізувала свою індивідуальність, а сучасний стан розвитку суспільств має 

відмінні характеристики свого існування. 

У попередньому підрозділі ми зазначали про те, що постановка 

питання щодо сучасного етапу розвитку суспільств існує методологічна 

невизначеність. При подальшому аналізі ми приділимо особливу увагу 

масовому суспільству, як однієї із провідних теорій сучасного суспільства.  

У західній соціальній філософії та соціології масове суспільство 

визначалось із різних позицій. Перший підхід – ототожнює маси із натовпом: 

Я. Буркхард, Г.Лебон, Х.Ортега-і-Гассет. Другий підхід – соціально-

критичний, розглядає маси в якості негативного породження сучасних 



антигуманних типів суспільств: Е. Фромм, Д.Рісмен, Ч.Р.Міллс, Г.Маркузе. 

Третій підхід – позитивістський, пов’язує появу мас з науково-технічним 

прогресом, функціонуванням засобів масової інформації: Г.Блумер, Е.Шилз, 

Д.Мартіндейл. Четвертий підхід – елітарна критика масовізації, «тиранії 

мас»: Ф.Ніцше, О.Шпенглер, М.Бердяєв, Х.Ортега-і-Гассет та ін. П’ятий 

підхід – захист масового суспільства від елітарної критики: К. Мангейм, 

Г .Арендт.  

Сьогодення не спростовує того факту, що суспільна форма людських 

відносин не знищила потреби індивіда у відносинах з іншими людьми. Але 

не можна не зважати на той факт, що ці відносини змінюються під натиском 

масовізації суспільств. 

Теоретичне осмислення такого нового явища людського існування як 

маси відбулося завдяки виходу роботи Г.Лебона «Психологія натовпу», 

наприкінці ХІХ століття. Але, плин часу, щодо розуміння даного явища, вніс 

свої суттєві корективи у розуміння мас. Проте, слова Г.Лебона дійсно 

виступили пророкуючими: «Ера, в яку ми вступаємо – воістину ера мас» і ці 

слова дійсно знайшли своє відображення у дослідженнях мас ХХ століття. 

Люди по всьому світу або увійшли в маси як їх невід’ємна частина, або ж 

через посередництво масових комунікацій стали свідками масової 

концентрації людей, у виникаючих з шаленою швидкістю мегаполісів; масові 

руйнації (особливо у ХХ столітті: дві світові війни, громадянські війни, 

геноцид тощо); масове безробіття та бідність [63]. 

Для подальшого аналізу варто з’ясувати відмінності у значеннях таких 

понять як «маси» та «натовп». З одного боку, дані поняття розглядаються як 

синонімічні, а, з іншого, ніж ними є досить суттєва різниця. 

Загальновживаним є наступне трактування натовпу. В перекладі з 

грецької воно дослівно означає велику скупченість людей. В більшості 

джерел вказується на такі ознаки натовпу – це хаотичне утворення, яке не 

має жодної організації. Єдиним організуючим фактором постає об’єкт уваги 



або подія. Також однією із суттєвих характеристик натовпу є подібний 

емоційний настрій. Прикладом натовпу можна назвати – фанатів. Тобто, 

відбувається уніфікація особистості, ототожнення її з рештою.  

Натовп це таке поняття, яке дозволяє нам говорити про усереднення 

людей. Люди з більш високою психологічною організацією зрівнюються з 

більш низьким рівнем психології. Досить детального розгляду явище натовпу 

було розглянуто в теоріях Я. Буркхарда, Г.Лебона, Х.Ортега-і-Гассета. 

В теорії відомого історика культури Я. Буркхарда, вказується 

занепокоєння подіями другої половини XIX століття, першої половини XX 

століття, які характеризувались бурхливими соціально-політичними подіями. 

Суспільство автор характеризував як інертну аморфну масу, яка здебільшого 

«дрімає» в оціпенінні і просинається лише для того, що висловити 

захоплення лідером. Тобто, дана теорія вказує на те, що маси потребували 

лідера, того хто скеровував дії мас у відповідному напрямку, на відміну від 

сучасного етапу розвитку масового суспільства. На сьогодні маси не 

потребують лідера, вони керують самі ходом подій. 

В теорії французького соціолога Г.Лебона натовп не має оціночних 

характеритик. Автор вважає, що це просто назва людського колективу, який 

має свої характерні риси, які, в свою чергу, не зводяться до індивідуальних 

характеристик членів цієї спільності. 

В натовпі особистість зникає, її почуття та думки нівелюються. Натовп 

не означає, що індивіди мають бути присутніми в одному місці. Для 

характеристики такої спільності достатнього щоб у них був однаковий стиль 

мислення, однакові емоційні реакції, тому натовп немає кількісної 

характеристики. В концепції Г.Лебона суттєвим моментом є те, що суть 

натовпу – безсвідоме, однак це поняття у автора не достатньо визначено. Але 

головну роль у безсвідомому відіграють расові спадкові компоненти. Це і є 

основним визначальним чинником об’єднання індивідів у натовп. А 

чинником, що роз’єднує індивідів є – свідоме. Оскільки саме безсвідоме 



постає джерелом утворення натовпу то тоді це утворення має наступні 

характеристики: посередність, нерозумність. «В натовпі відбувається лише 

накопичення дурості, а не розуму» [63]. Тому можна сказати наступне, що 

індивід від приналежності до натовпу, в наслідок чисельності набуває 

усвідомлення безмежної сили, а ,з іншої сторони, набуває почуття 

безвідповідальності. «В натовпі індивіди заражають один одного почуттями, 

думками та діями, механізми яких криються у гіпнозі та навіюваннях. 

Сприйнятливість до навіювань в натовпі призводить до того, що у індивідів 

зникає свідома особистість і вони стають автоматами, які готові на будь-які 

дії, в тому числі і на самопожертву. Індивіди в натовпі нагадують первісних 

людей – їм властиві безчинство, шаленість, ентузіазм, героїзм, хоча в 

ізольованому стані кожний індивід, цілком можливо, є розумним» [63]. Отже, 

в теорії Г.Лебона, основна увага приділена аналізу безсвідомого, хоча ще не 

має дане явище такої теоретичної обґрунтованості, як у З.Фройда, а основним 

чинником у формуванні цього безсвідомого є расові приналежності. 

Досить дієвою теорією щодо пояснення феномену масового 

суспільства та масової людини є точка зору відомого французького 

психолога С.Московічі. Автор стверджує: «Кожного разу, коли люди 

збираються разом, в них починає проглядатися натовп. Вони змішуються між 

собою, перетворюються. Вони створюють деяку загальну сутність, яка 

придушує їх власну; їм нав’язується колективна воля, яка змушує мовчати їх 

власну волю. Такий натиск являє собою загрозу, і багато людей почувають 

себе знищеними» [89, 7]. Таке утворення автор називає «суспільною 

твариною». І деякі люди при зустрічі з таким соціальним утворенням 

відчувають не тільки занепокоєння, а страх, фобію. Також автор своєрідно 

визначає співвідношення понять «натовп» та «маси». «Для кожного маси – це 

спущений з ланцюга натовп, яка знаходиться у владі інстинктів, без совісті, 

без керівника, без стримуючих начал» [89, 15]. Отже, для пояснення поняття 

«маси» автор використовує поняття «натовп» для визначення характерних 



рис маси. Також висловлює негативне ставлення до даної характеристики 

сучасного стану існування суспільств. 

Теорія масового суспільства іспанського філософа Х.Ортега-і-Гассета є 

однією із провідних для пояснення даного явища. Автор говорить про 

тотальне розповсюдження мас. «Перед нами натовп як такий, в чиєму 

розпорядженні сьогодні все, що створено цивілізацією» [97, 10]. І далі 

продовжує: «Ми повсюдно бачимо стовпотворіння. Повсюдно? Як би не так! 

Не повсюдно, а на перших рядах, на найкращих місцях, які є облюбованими 

людською культурою і виокремленні колись для »визначеного коло – для 

меншості» [97, 11]. В більшості джерел, які цитують автора говориться про 

те, що «натовп виходить на авансцену суспільства». На сьогодні натовп 

виконує головну роль щодо організації життєдіяльності суспільства, натовп 

більше не підкоряється меншості, натовп вже некерований, немає потреби у 

лідерові, вожді. Цікавим є пояснення Х.Ортега-і-Гассета щодо відмінності 

маси і натовпу. «Натовп – поняття кількісне та візуальне: безліч» [97, 11]. 

Автор наголошує на тому, що якщо його перекласти на мову соціології, то 

воно означає не що інше як «маси». «Суспільство завжди було рухомою 

єдністю меншості та маси. Меншість – це сукупність осіб, які наділенні 

особливими рисами; маси – не виокремлюються нічим…маса – це посередня 

людина» [97, 11]. Спостерігаючи ті зміни, які відбуваються у сьогоденні, що 

пов’язані з діяльністю мас (розповсюдження споживницької масової 

культури, поп-культури) цілком варто погодитись з автором, що «кількісне 

визначення – безліч – переходить у якісне. Це сумісна якість, нічиє і 

відчужене, це людина в тій мірі, в якій вона не відрізняється від інших і 

повторює загальний тип» [97, 12]. 

Отже, розглянувши дані підходи щодо пояснення відмінностей між 

поняттями «натовп» та «маси» варто сказати наступне. По-перше, ми 

вважаємо, що відмінності існують, а саме: поняття «натовп» існує для 

позначення кількісної характеристики спільності; основою цієї спільності є 



емоційне піднесення, переживання однієї і тієї самої емоції (молодіжні 

розваги, туризм, фанати спорту, естрадних або кінозірок). 

Втіленням епохи мас ми можемо вважати другу половину ХІХ століття, 

а свого розквіту воно набуває впродовж ХХ століття. Масове суспільство вже 

відтворює себе не тільки шляхом політичного, адміністративного, 

ідеологічного примусу, а через сукупність вчинків своїх громадян. Основним 

засобом цього примусу постає життєва практика, яку називають 

«повсякденністю». Це, в свою чергу, означає систему регулярно 

відновлювальних дій, які міцно закріпленні у навичках людей. Особливістю 

цього процесу є багато разів повторювальна практика. Ще однією 

відмінністю між натовпом та масами є соціалізація індивіда. Зазвичай 

соціалізація починається із виокремлення людини з поміж явищ світу. Існує 

така усталена модель первинної соціалізації, коли індивід розрізняє власне 

існування «Я» та «не Я». А у масовому суспільстві функції, процедури, речі є 

важливішими ніж сама людина. Для масових соціальних структур люди та 

речі – виступають носіями функцій. Наприклад, не людина, а споживач, не 

Андрій, а платник податків, не Іван Іванович, а пенсіонер і т.д. Отже, 

сукупність речей-функцій та людей-функцій формують свідомість сучасної 

людини. По-друге, варто ще звернути увагу на наступному. В поясненні 

феномену натовпу та маси, найбільш конструктивною є точка зору Х.Ортеги-

і-Гассета. Оскільки він зауважує, що маси це вже не кількісне поняття, а 

якісне, і маси це не посередність, а має якісний характер існування, де для 

пояснення маси вистачить і однієї людини. І ще те, що маси, на сучасному 

етапі розвитку є некерованими. «Рішучість маси взяти на себе функції 

меншості не обмежуються лише і не можуть бути обмеженими сферою 

розваг, але стають стержнем у наш час…новоявлені політичні режими, які 

нещодавно виникли, здаються мені не чим іншим, як політичною диктатурою 

мас» [97, 15]. Отже, маси діють безпосередньо, поза встановленими 



порядками, нормами, вона нав’язує свої бажання та смаки. На сьогодні весь 

світ постає як маси. 

Для з’ясування сутності масового суспільства та особливостей 

формування особистості варто проаналізувати один із підходів щодо його 

характеристики. Так даний підхід акцентує увагу на негативних аспектах 

прояву масовізації. Прихильниками цього концепту є Е.Фромм, Д.Рісмен, 

Ч.Р.Міллс, Г.Маркузе. 

Вони піддають критиці сучасне масове суспільство за політичне, 

економічне, соціальне відчуження. Особливим чином також за 

децентралізацію влади, конформізм масової людини, розповсюдження 

масової культури. 

На думку американського соціолога Д.Рісмена, в наслідок масовізації 

суспільств варто виокремити два типи соціального характеру особистості. 

Перший тип – традиційно орієнтований або комформний. Другий тип – 

зсередини орієнтований. Цей тип характеру формувався в індустріальному 

суспільстві і характеризує недорозвиненість масових комунікацій. 

Основними проявами цього типу характеру є зменшення впливу традицій, 

контролю зі сторони первинної групи [178]. 

Представник неофройдизму Е.Фромм також приділив значну увагу 

дослідженню впливу масовізації суспільств на процеси формування 

особистості. Основна увага дослідника була зосереджена на виявлення 

взаємозв’язку між психікою індивіда та соціальною структурою суспільства. 

Автор у своїй роботі «Втеча від свободи» намагається віднайти відповідь на 

питання чому така ідеологія як фашизм мала таке розповсюдження і 

підтримку серед широкого кола мас? Тому Е.Фромм стверджує, що людина 

задовольняє свої потреби виключно через приналежність її до певного загалу. 

І без цієї спільності людина переживає свою нікчемність. «Людина повинна 

мати можливість віднести себе до якоїсь системи, яка б спрямовувала її 

віднаходити сенс власного існування; на противагу цього людину 



переповнюють сумніви, які в кінцевому рахунку паралізують її можливості 

діяти, а значить жити» [154, 203]. Дійсно варто погодитись із автором в тому, 

що якщо людина не співвідносить себе із певною спільністю і заради того, 

щоб належати якійсь із спільностей вона здатна пожертвувати майже всім, 

але залишається питання впливу нацизму на маси. «Бути соціалістом, значить 

підпорядкувати своє «я» загальному «ми». Соціалізм це привнесення 

особистісного на поталу загальному» [154, 28]. 

Процес формування людської свободи має дуальний характер 

існування. З одного боку, це зростаюча свобода (позитивна свобода, свобода 

до), яка дозволяє проявити людську сутність, прояв людської солідарності, 

зростання ролі раціональності. А, з іншої сторони, посилюється ізоляція 

людини, почуття невпевненості, безсилля окремо взятої людини. Тобто, в 

цьому випадку свобода мислиться як тягар, небезпека. Людська особистість 

формується під впливом двох суперечливих тенденцій: це одночасно і 

впевненість людини, де вона здатна прийняти й свободу, й відповідальність 

за власні вчинки, а, з іншої сторони, посилює людську самотність, ізоляцію. І 

як наслідок людина занепокоєна таких розвитком подій, вона невпевнена, 

розгублена. Особливо ці проблеми актуалізуються на сучасному етапі 

розвитку суспільств. Адже ускладнюються політичні, економічні відносини, 

що посилює цей конфлікт у формуванні особистості. Але ніхто крім самої 

особистості не здатен вирішити цієї дилеми. «Свобода це не легкість, а 

складність. Тягар має взяти сама людина» [154, 117]. Люди досить часто не 

усвідомлюють цих проблем але це не означає, що вони зникають самі по 

собі. «Якщо люди не змозі перейти від свободи негативної до свободи 

позитивної, вони намагаються зректися її взагалі. Головні шляхи, які 

уможливлюють втечу від свободи – це підкорення вождю, як у фашистських 

країнах і вимушена конформізація, яка є домінантою нашої демократії» [154, 

118]. 



Отже, у вирішенні питання людської свободи, автор пропонує два 

можливих шляхи вирішення. Перший – це шлях до «позитивної» свободи. Це 

почуття єдності людини з іншими людьми, світом, самої собою. Другий шлях 

– це «негативна» свобода, втеча від неї. Людина опиняється в ситуації 

невизначеності, приреченості і в такій ситуації нестерпно  жити, тому вона 

зрікається, відмовляється від свободи, а значить відмовляється від себе. В 

такому випадку людина прилаштовується до ситуації, але суттєвих проблем 

при цьому людина не здатна вирішити, тому це приклад комфортності.  

Відомий американський соціолог Ч.Р.Міллс піддає критиці концепцію 

Т.Парсонса та Д.Белла, не погоджуючись із зазначеними авторами, у 

співвідношенні впливу засобів масової інформації, а також первинних груп 

та організацій, так і ціннісних орієнтацій індивідів на формування 

соціального характеру. Так у своїй концепції Т.Парсонс стверджує наступне: 

людські дій, розглядаються ним як системи, що самоорганізуються, в основі 

їх самоорганізації – символічні системи такі як: мова, цінності, нормативні 

цінності – залежність індивідуальної дії від загальноприйнятих норм, 

цінностей, правил. У Д.Белла увага зосереджена до процесах становлення 

однорідності суспільства. Ця однорідність досягається шляхом потужного 

впливу на соціальні та культурні інститути масового виробництва та 

споживання, а також поширенням засобів масової інформації. 

Представник Франкфуртської школи Г.Маркузе, досліджує 

маніпулятивні функції засобів масової інформації на ідеологізацію 

суспільств. На думку автора, масовізація культури є наслідком 

індустріального, а особливо постіндустріального етапу розвитку суспільств. 

Для Г.Маркузе тоталітаризм не виступає лише як політичний феномен, це, 

перш за все, для нього проблема людської сутності. Тому автор стверджує, 

що крім самої людини ніхто не здатен вирішити ці проблеми. Г.Маркузе 

вважає, що людині необхідно звільнитись від усіх попередніх соціальних 

практик, що пригнічують чуттєвість людини, її захоплень. Саме це, на думку 



автора, змінить свідомість людини. Маси повинні відмовитись від всього 

того, що дає їм сучасне суспільство. Таку роль здатні виконати, так званні, 

аутсайдери, серед них автор виділяє такі: національні меншини, знедолені 

«третього світу», які ще не інтегрувались у сучасне суспільство [74]. 

На думку американського соціолога Г.Блумера, маси це елементарні 

колективні утворення, які виникають спонтанно, особливим чинником в їх 

формуванні є засоби масової комунікації. Автор детально розглядає моду як 

механізм соціального конформізму та приділяє увагу контролюючим 

чинникам маргінальних прошарків суспільства. Концепція набула своєї 

актуалізації при розгляді американського суспільства 60-х років ХХ століття. 

В цей період розвитку в американському суспільстві збільшується войовничо 

налаштовані групи, особливо серед так званого «чорного» населення США. 

Агресивний стан «чорного» міського пролетаріату був обумовлений 

погіршенням умов життя, що спричинило бунтівні настрої. 

За визначенням американського соціолога Е.Шилза, суспільство являє 

собою інтегральну єдність центру та периферії, від їх співвідношення 

залежить визначення типу суспільств. Сучасне суспільство автор 

характеризує як зміну розташування харизми із центру, з розповсюдженням 

її на периферію. Основними факторами, які характеризують суспільство є 

центральна влада, злагода, територіальна єдність. Особливим інтегруючим 

началом суспільства постає культура. Автор виокремлює центральну 

культуру та варіативні культури. Децентралізація культури призводить до 

соціальних конфліктів та порушенням соціальної злагоди [181]. Е.Шилз є 

прихильником соціальної злагоди, рівноваги, суспільство являє собою 

систему, яка поновлює соціальний порядок внаслідок порушення рівноваги. 

Важливим чинником у дослідженні сучасних тенденцій розвитку суспільств є 

традиції. Автор пояснював теорію масового суспільства через інтеграцію 

народних мас в систему соціально-політичних інститутів. В масовому 

суспільстві особливого статусу набувають поширення засобів масової 



комунікації. Маси засвоюють норми, цінності, правила, які створюються 

елітою. Цим самим суспільство намагається подолати соціальні антагонізми, 

конфлікти. 

Ще одним із підходів, який розглядає особливості соціалізації індивіда 

у масовому суспільстві є його розгляд через критику масовізації. Такий 

підхід характерний для концепцій Ф.Ніцше, О.Шпенглера, М.Бердяєва.  

В своїй роботі «Генеалогія моралі» Ф.Ніцше, висловлював сподівання, 

що прийде та епоха, коли пануванню «стадних тварин», масам буде 

покладений кінець, тоді буде правити «раса господарів та завойовників»  [96, 

316]. На думку автора, аристократи є носіями й творцями цінностей. Тобто, 

Ф.Ніцше вказує на наступну класифікацію людей: на еліту та маси, за 

якісними показниками (обдарованість, духовність внутрішня сила), а не за 

спадковим статусом. 

На формування теорії масового суспільства вплинула робота 

М.Бердяєва «Філософія нерівності». Автор вважав, що демократична 

революція немає високої цінності і характеризується низьким рівнем 

культури, яку несе з собою. Від демократизації знижується півень культури, 

вона масовізується, стає більш доступною, розповсюдженою, корисною і 

комфортабельною [15]. М. Бердяєв підкреслював, що сучасний стан розвитку 

культури характеризується тим, що вона переходить у стадію цивілізації. 

Найвищі рівні розвитку культури були характерні для минулих часів, а не 

тому століттю, де поширюються демократичні режими. Історії не були відомі 

такі періоди загострення конфлікту між меншістю та більшістю, між високим 

рівнем розвитку культури та посереднім її рівнем. Демократизація породила 

явище розподілу культури, а не її творення культурних цінностей. На думку 

автора такі процеси як демократизація суспільств витісняє культуру. Тобто, 

явища масовізації та демократизації суспільств автор розглядає як загрозливі 

чинники у розвитку культури. Суспільство лише споживає здобутки 

попередніх етапів розвитку культури. 



Схожою до даної концепції є точка зору німецького філософа одного із 

основоположників сучасної філософії культури О. Шпенглера. На думку 

автора, кожній культурі відведений свій час, протягом якого вона проходить 

свій життєвий цикл. Основними етапами розвитку культури О. Шпенглер 

виокремлює такі: зачаття, народження, зростання та загибель. Вмираючи 

культура переходить у такий стан свого існування як цивілізація. Для цього 

періоду будь-яка творчість втрачає свій сенс, перероджуючись у технологізм. 

Сучасна епоха характеризується О.Шпенглером як загибель 

західноєвропейської культури та очікування народження нової. Отже, з 

розповсюдженням процесів масовізації культура перетворюється у 

технологізм і політику, яка має завойовницький характер існування. оскільки 

попередній розвиток культури характеризувався органічним, природним 

розвитком, а цивілізація – просторовою експансією [165]. Тобто, сама 

цивілізація є породженням масового суспільства. Цивілізація це повернення 

до хаосу, в ній якість перетворюється на кількість. Таким загрозливими 

факторами у руйнуванні культури є, на думку автора, гіперурбанізація 

«позбавлена коренів міська маса» та панування прагматизму. «Це новий 

кочівник великих міст, який руйнує своє минуле і не знає свого 

майбутнього» [165]. Маса, продовжує автор, це кінець всього, це радикальне 

ніщо. Людина маса – це людина, яка абсолютно позбавлена традицій. І більш 

того автор вказує, що маса це внутрішній ворог суспільства. 

Важливим для подальшого аналізу масового суспільства та аспектів 

соціалізації індивіда є підхід захисту масового суспільства від елітарної 

критики. Представниками даного напрямку є К.Мангейм, Г.Арендт.  

На думку К.Мангейма, основою масового суспільства є 

ірраціональність. Масове суспільство, у К.Мангейма, тотожне 

індустріальному суспільству. Він вважає, що ірраціоналізм не є невід’ємною 

характеристикою мас, а масовізація є породженням певних соціальних 

інститутів. При кризових періодах розвитку суспільств порушується 



функціональна раціональність і тому масове суспільство не спроможне 

координувати всю систему, тому воно порушує основи ліберально-

демократичних режимів. На рівні особистості це характеризується 

дисгармонією її внутрішнього стану. Особистість розгублена, не здатна 

віднайти правильний, оптимальний шлях свого розвитку. Фундаментальна 

демократія замінюється на «негативну» демократію. Реальна влада 

зосереджена в руках тих хто немає відповідного рівня культурного розвитку, 

моральних цінностей, а тих хто має капітал. Ірраціональна жага народних мас 

реалізувати свої бажання призводить до того, що вони утворюють утопії, 

реалізація яких є неможливою. В своїй праці про утопії Г.Мангейм 

стверджує, що масовізація суспільств сприяє тому, що люди здійснюють 

революційні дії. Основа цих соціальних перетворень, на думку автора, 

міститься у душевних переживаннях. Це пов’язано з архетипічними 

уявленнями про те, що тисячолітнє царство праведників має настати зараз і 

саме тут. Масовізація суспільств має два шляхи. Перший шлях еволюції 

масового суспільства відбудеться як розвиток свободи. А, другий шлях – 

розвиток тиранії чи деспотії [71]. Отже, автор не вбачає, що масове 

суспільство має лише деструктивні наслідки. Виникнення масового 

суспільства пов’язане із кризовими явищами в розвитку суспільств, коли 

система втрачає свою цілісність, тоді єдине, що може в подальшому 

розвивати суспільство – це його масовізація. 

Подальшого розвитку дослідження пов’язано не тільки із осмисленням 

такого соціально-політичного явища як фашизм, нацизм, а з усвідомленням 

тоталітаризму. 

Більшість авторів підтримує ту точку зору, що явище тоталітаризму 

притаманне ХХ століттю. Вони розглядають даний концепт у рамках 

розвитку індустріального суспільства, коли розвиток техніки та технології 

вніс свої суттєві корективи щодо розуміння диктаторських режимів і стало 

можливим теоретичне окреслення масового суспільства. 



Одним із фундаментальних досліджень тоталітаризму є філософські 

пошуки Г.Арендт. Дані аспекти вона розглядає у своїй роботі «Джерела 

тоталітаризму». Г.Арендт приділяє увагу з’ясуванню впливів тоталітарних 

режимів, які у своїй сутності мають злочинний характер існування, на 

підтримку народних мас. І вони здійснюють свою реалізацію саме завдяки 

цій підтримці. У ХХ столітті відбулась таке явище як переродження класів у 

маси. Тому це породжує почуття нестабільності, що з необхідністю вимагає 

якоїсь керованості, впорядкованості. А це забезпечує встановлення 

тотального панування. Г.Арендт констатує той факт, що відбувається такий 

собі симбіоз натовпу і капіталу. При цьому натовп, на думку автора, це не 

народ, це не робочий клас, а це «покидьки» всіх класів.  Авторка критично 

переосмислює наукову спадщину від Я.Буркхарда до О.Шпенглера і 

зауважує, що попередники не помітили того факту, що «натовп це не тільки 

покидьки буржуазного суспільства, а й побічний наслідок, безпосередньо їм 

виробленим і тому є від нього невід’ємним» [8, 225]. Навіть у розвиненому 

суспільстві відбувалось захоплення злочинним світом, який крок за кроком 

відходив від встановлених норм, правил. Законів, а зростали пристрасті до 

анархічного цинізму. Поява імперіалізму була обумовлена перенакопиченням 

капіталу, і щоб знайти йому застосування необхідна була допомога натовпу. 

«В кінцевому рахунку це спонукало німецьку буржуазію скинули маску 

лицемірства і відкрито визнати свою спорідненість з натовпом, з усією 

означеністю закликаючи до неї на захист своїх власних інтересів» [8, 226].  

На думку Г.Арендт, Перша світова війна, і пов’язані з нею умови 

нестабільності, страждання великої маси людей слугували доказом вище 

сказаного. Перестали діяти загальновизнані правила, норми, цінності. Війна 

стала детермінантою до розпаду класів та їх перетворення в маси. 

Суттєвим також є розрізнення в авторській концепції Г.Арендт, понять 

натовпу та маси. На думку авторки, натовп був характерним для класового 

суспільства, а у ХХ столітті варто говорити про маси. Життєві орієнтири 



масової людини визначаються не приналежністю до певного класу, а тими 

переконаннями, які поділяються всіма членами суспільства. Маси поєднанні 

не усвідомленням своїх інтересів, загальний інтерес у них відсутній. 

Пригнічення та експлуатація не є головними причинами повстання мас, бо 

вони є тим, що забезпечує функціонування суспільства. Чинниками обурення 

і ненависті постають багатство без влади. Саме воно є даремним без влади. 

«Багатство, яке не експлуатує, означає відсутність навіть того відношення, 

яке існує між експлуататором та між тим, кого експлуатують, а 

відсторонення, не постає політичною лінією, не передбачає навіть 

мінімальної турботи пригноблювача до того, кого пригноблюють» [8, 37]. 

Саме тоталітарні режими, на думку авторки, проголошують не сприйняття 

багатства, вони спрямовані не на класи, а на маси, на їх організацію. І саме 

найнебезпечніше це те, що тоталітаризм м супроводжується істинним 

безкорисливим самозреченням мас. 

Тільки там де присутня соціальна ієрархія суспільств, там де громадяни 

представленні групами можливі демократичні свободи. Війна є тим явищем, 

що порушує соціальну ієрархію, це виступає тією точкою відліку коли 

руйнується клас і відбувається їх перетворення в маси. «Крах класової 

систем, єдиної системи соціальної та політичної стратифікації європейських 

національних держав, безумовно було одним із найбільш драматичних подій 

в недавній німецькій історії, а також сприяло розвиткові нацизму, як 

відсутності соціальної стратифікації» [8, 416]. 

Отже, ХХ століття є розвитком масового суспільства. Воно 

характеризується розпадом класового суспільства. Головними 

детермінантами у розвитку масового суспільства ХХ століття були Перша та 

Друга світові війни. Розпад класового суспільства обумовив виникнення й 

перетворення більшості у величезну безструктурну масу озлоблених 

індивідів, які не має нічого спільного між собою, крім уявлення, що будь яка 

влада є безглуздою і всі є шахраями. Тобто, маса має наступну 



характеристику: володіє заперечувальною солідарністю, чисельність якої 

була досягнена таких розмірів, яких історія ще не знала. Масове суспільство 

немає структури, йому передувала крайня ізоляція, атомізація індивідів, 

нестача соціальних взаємозв’язків. Також варто наголосити, що існує суттєва 

відмінність ніж поняттями «натовп» та «маси». Оскільки натовп, за Г.Арендт, 

є характеристикою класового суспільства і, тому його можна 

охарактеризувати як народ, адже він складається з усіх прошарків населення. 

Це своєрідним чином структурований народ. Тому авторка стверджує, що 

народ – це уряд, а натовп – сильна особистість. А маси характеризують 

людей, які знаходяться поза соціальними групами, не мають глибинних 

коренів, позбавлені громадянства, таке суспільство безструктурне, втратило 

інтерес до власного благополуччя, зникло джерело всіх їх тривог і турбот, які 

роблять людське життя наповненим стражданнями. Цілком слушно було 

зауважено, що «гігантська омасовленність індивідів породило звичку 

мислити в масштабі континентів і відчувати віками» [8, 420]. Для констатації 

типу мислення застосовується поняття регіональної приналежності, а не до 

конкретної людини. 

Одним із сутнісних поворотів у розумінні соціалізації індивіда у 

масовому суспільстві є те, що він здатен соціалізуватись на двох рівнях, або 

сучасні науковці вживають термін «двох світах», соціальному (реально 

існуючому) та віртуальному, (який визнається за існуючий). Так початок ХХІ 

століття ознаменувався вжитком таких виразів як «віртуальне кафе», 

«віртуальний магазин», «віртуальна конференція» тощо. Віртуалізація 

передбачає, що всі сфери людської життєдіяльності (економіка, політика, 

культура), які не пов’язані із комп’ютерними технологіями, але 

підпорядковуються законам віртуальної реальності. Відбувається заміщення 

реальних речей – симуляцією. «Величезна технічна, економічна, політична, 

культурна роль інформації пояснюється саме тим, що вона не змістовна 



(знання) і не предметна (продукт). Інформація операціональна. Інформація 

слугує для виправдання дій» [49, 11]. 

Традиційна інституалізація суспільства в сучасних умовах розвитку 

також симулюється. «Так суспільство, в традиційному його розумінні, 

заміщується на кіберпротез, віртуальним магазином. За допомогою 

технологій віртуальної реальності відтворюється лише видимість 

інституціональності обміну. Обмін здійснюється як симуляція – віртуальний 

аналог реальної соціальної взаємодії» [49, 12]. 

Отже, будь-яка соціальна взаємодія зводиться до заміщення, визнання 

за існуюче всіх відносин. Наприклад, коло друзів у реальному житті 

максимум обмежується декількома людьми, до п’яти, а у віртуальному 

просторі їх незлічена кількість. «Відбувається заміщення реально виконання 

соціальних ролей симуляцією, створюється образ реальних атрибутів 

інституціональності. Віртуальні співтовариства симулюють безпосередність 

присутності в спілкуванні та соціальній близькості людей, які між собою 

спілкуються» [49, 15]. 

Віртуалізація, за посередництвом комп’ютерів, які на сьогодні 

перетворились із обчислювальних машин на універсальні машини, які 

створюють «дзеркальні» світи. При таких умовах й соціалізується індивід. В 

епоху «пост» людину нічим не залякати, відбувається декодування гену 

людини, вона намагається контролювати процеси старіння, смерті тощо, 

тому завдяки конкурентоспроможності та конкурентоздатності людина 

здатна відрізнити реальне від віртуального, і використати це для власного 

розвитку і вдосконалення. 

Отже, сучасний стан розвитку суспільства характеризується як 

кризовий. Де поруч присутні старі цінності, які вже віджили своє і ще не 

сформовані нові більш прогресивні. Але людина це діяльна істота, яку не 

задовольняє стан речей і це конструктив її розвитку, оскільки все підлягає 

змінам. «Людська діяльність породжує зміни. Оскільки існує людська 



діяльність, постільки стабільність відсутня, а є безупинні зміни... Людина не 

здатна зупинити їх і стати причиною стабільності, в якій вся історія 

зупиняється на паузі. В природі людини закладені боротьба за покращення, 

створення нових ідеї, зміна умов життя у відповідності з цими ідеями» [81, с. 

211]. Виходячи з цього криза є лише етапом у розвитку, при якому можна 

виявити більш дієві способи і методи подальшого розвитку.  

Тому нагальною постає проблема виживання людства в цілому, і 

кожної особистості зокрема, а також для всього світового співтовариства. 

Більшість джерел як філософської, так і іншої наукової літератури 

приділяють цьому достатньо уваги, але щодо соціально-філософського 

аналізу даної проблеми, то вона є недостатньо розробленою і в основному 

пов’язана із футурологічними концепціями, зокрема З.Баумана, Е.Тоффлера, 

Ф.Фукуями тощо. Розглянувши дані підходи щодо окреслення феномену 

виживання то варто зробити наступний висновок, що виживання являє собою 

континуум існування людини, в якому її життєдіяльність здійснюється у 

діапазоні від животіння до процвітання.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Інтенсивний розвиток сучасної цивілізації актуалізує дослідження 

особистості. Дослідницький пошук щодо з’ясування сутності особистості 

передбачає синтез традиційних, новаторських та інноваційних підходів. 

Традиційним залишається те, що людина набуває такого рівня свого розвитку 

як особистість в процесі соціалізації. Новаторським є те, що поруч з 

об’єктивними чинниками формування особистості існують й суб’єктивні – 

освіченість, культурність, право тощо. А інноваційним в дослідженні 

особистості є формування конкурентоспроможності та конкурентоздатності 

як виявів соціального капіталу.  



Сучасний етап розвитку суспільств має свої особливості. Так зокрема 

існують такі основні теорії, які досліджують сучасний етап розвитку 

суспільств: інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство, 

суспільство споживання, технотронне суспільство, суспільство знань та 

масове суспільство. Саме йому приділена особлива увага в нашому 

дослідженні. 

Існує декілька підходів в рамках теорії масового суспільства. А саме, 

перший – ототожнює маси із натовпом; другий – розглядає маси як негативне 

породження сучасних антигуманних типів суспільств; третій - пов’язує появу 

мас із науково-технічним процесом, розповсюджене використання засобів 

масової інформації; четвертий підхід – елітарна критика масового 

суспільства; п’ятий підхід – захист масового суспільства від елітарної 

критики. Представники даного підходу стверджують, що такий етап розвитку 

суспільств є цілком пояснювальним через соціально-політичні, економічні 

зрушення. Він є наступним етапом у розвитку суспільств. 

На особистісному рівні в процесі масовізації суспільств особистість 

має декілька шляхів у своєму розвитку. По-перше, це конформізм та 

маргіналізація особистості, що може нести як конструктивні, так і 

деструктивні наслідки.  

Конструктивом, по-перше, постає те, що особистість при ситуації 

невизначеності намагається адаптуватися до нових умов соціального 

середовища, коли від неї нічого не залежить; по-друге, вона намагається 

віднайти найбільш оптимальні рішення щодо подальшої самореалізації і 

утвердити свою індивідуальність, основою якої є конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Як такі чинники, що дозволяють людини бажане 

втілювати у результати своєї діяльності. 

Деструктивними наслідками масовізації на рівні особистості є звикання 

і морально, і психологічно до невизначеності, позбавлення власної 



ідентичності, розгубленості, що буде породжувати таке негативне явище у 

розвитку особистості як розщеплення її свідомості.  

Тому такі явища масовізації як технологізація та інформатизація, 

споживання також несуть і собі як деструктивні ті конструктивні наслідки. 

Тобто, вони сприяють як масовізації особистості та і ствердженню її 

індивідуальності, проявами якої є конкурентоспроможність та 

конкурентоздатність. 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

МАСОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВ 

 

2.1. Конкурентоздатність людини: природні і соціальні смисли. 

 

Сучасна соціальна реальність з необхідністю вимагає від людини 

вибору нових цінностей, орієнтирів, пріоритетів, методів адаптації до 

прискорених змін соціального довкілля, набуття нових соціальних ролей. 

Саме це спричиняє значні зрушення у людській свідомості як головного 

носія соціальних цінностей. Динамічні умови розвитку сучасного світу і як 

наслідок зміна соціального й культурного середовища людини трансформує і 

її уявлення про сутність буття. Основним орієнтиром, на нашу думку, для 

людини має постати така її якість як конкурентоздатність, оскільки завдяки 

їй людина здатна не тільки виживати, а й створювати оптимальні умови для 



власного існування. Тобто, людське життя спрямоване не тільки на те, щоб 

виживати серед тих умов, процесів, явищ, що відбуваються навколо неї, а 

створити і скеровувати своє життя так, щоб процвітати. Це можливо тільки 

тоді, коли людина визначає свої життєві орієнтири, цілі, мету. 

Така якість людського існування як конкурентоздатність забезпечує не 

тільки успішність людини у бізнесі, підприємницькій діяльності, а й 

трансформує, удосконалює і соціальну сферу, культурну, систему освіти 

тощо. Адже це той базис на якому тримається життєдіяльність людей. Як 

слушно зауважив відомий економіст Л. Туров «Заміна військової 

конфронтації економічною конкуренцією – це крок вперед» [132, с.43]. На 

глобальному рівні існування це означає не що інше як те, що змагання між 

країнами буде відбуватися в тому, які з них будуть виготовляти найкращі 

товари, піднімати життєвий рівень і давати саму освічену і вправну робочу 

силу. На індивідуальному рівні існування конкуренція є невід’ємною 

характеристикою людини. Вона одночасно виступає як природною так і 

набутою (соціальною) здатністю людського існування. Адже загальновідомо, 

що людина є душевно означеною, природно-соціальною істотою [34, с.27]. 

Дане визначення фіксує той факт, що людина одночасно належить до двох 

світів – природи, те, що не створене людиною, але те без чого вона існувати 

не може і має цілу низку здатностей, які обумовлені її природними 

інстинктами, а також соціумом – сукупність тих відносин, які створює 

людина для задоволення своїх потреб та інтересів. Основою створення цих 

відносин постає конкуренція. Оскільки сьогодення характеризується 

кризовим станом усіх соціальних відносин і тому конкуренція, на нашу 

думку, виконує конструктивну роль у процесі соціалізації . Але постає цілком 

слушне питання: чому ми зараз спостерігаємо цю кризу? Тому, що більшість 

сфер людської життєдіяльності – віртуалізується, оскільки все більше людей 

не підготовлені до таких масштабних змін у розвитку сучасного суспільства. 

Тому конкурентоздатність має виступати тією здатністю завдяки якій людина 



буде спроможна знайти в собі не тільки можливості реалізації своїх 

сутнісних сил, а й підпорядковувати собі обставини для свого подальшого 

розвитку. 

З необхідністю для подальшого аналізу виникає потреба з’ясувати, що 

собою являє термін «конкуренція» та «конкурентоздатність».  

На перший погляд поняття «конкуренція» належить до понятійного 

апарату економіки. І у більшості джерел економічної літератури означає, 

основу ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з 

приводу встановлення цін та обсягів запропонованих товарів на ринку; 

боротьба між виробниками товарів; боротьба між будь-якими економічними, 

ринковими суб’єктами; боротьба за ринки збуту товарів з метою отримання 

більш високих прибутків та інших винагород. Можливо цих визначень 

конкуренції для економіки достатньо, але у соціально-філософському 

розумінні даного поняття – ні. А також для опису сучасних тенденцій 

розвитку самої економіки. Оскільки сама економіка переорієнтовується, 

особливо інтенсивним чином з другої половини ХХ століття, із сфери 

виробництва – на сферу послуг. Інтенсивне розгортання глобалізаційних 

процесів зумовлює посилення суперництва не тільки на глобальному рівні 

існування, а й між людьми зокрема. 

У сучасній науковій літературі приділено досить багато уваги проблемі 

конкуренції. Основи теорії конкуренції були закладені А.Смітом наприкінці 

ХVIII ст. За А.Смітом, конкуренція є одним із найважливіших чинників, який 

виступає регулятором економічної діяльності. Вона є динамічним процесом, 

який забезпечує прогресивний розвиток суспільства і тим самим задовольняє 

потреби суспільства, вимагаючи від виробників створювати ті товари, які є 

корисними для суспільства, оптимізує розподіл ресурсів як всередині галузі, 

так і між галузями [122]. 



На сьогодні конкуренція постає економічною категорією, тлумачення 

якої приділено особливу увагу у роботах таких науковців як: Д.Рікардо, 

Дж.С.Міль, А.Маршалл, Ф.Хайєк та інших. 

Д. Рікардо поняття «конкуренція» застосовував в якості основної ідеї 

щодо утворення цін [114]. 

Дж.С.Міль вважав, що конкуренція постає єдиним із регуляторів цін, 

заробітної плати, ренти. І в решті-решт вона виступає законом, який 

встановлює правила регулювання [101]. 

А.Маршалл у своїй теорії доводив ідею «досконалої конкуренції», 

тобто, це така конкуренція, при якій ні держава, ні монополія не втручається 

у хід подій [76]. 

Представники марксизму вважали, що конкуренція – це боротьба за 

власність, яка проявляється у торгових війнах, у використанні заборонених 

засобів у конкурентній боротьбі [101]. 

Ф.Хайєк стверджував, що конкуренція сама встановлює порядок і 

створює необхідну рівновагу, а переможцем конкурентної боротьби стає той, 

хто створює щось нове, хто зміг передбачити та зрозуміти розпорошене 

знання у суспільстві [157]. Саме тому, автор надає конкуренції такої 

характеристики як «процедури відкриття». На його думку, конкуренція є 

природною здатністю людини, про яку вона навіть не знає. Ця здатність 

відкривається при виникненні особливих ситуацій. Такі соціальні явища як 

освіта, професіоналізм є лише допоміжними механізмами у конкурентній 

боротьбі, а не визначальними. 

Отже, конкуренція постає живим і динамічним процесом змін взагалі з 

невідомим результатом. Бо якщо результат відомий заздалегідь ніякої 

конкурентної боротьби не відбувається. «Конкуренція – виступає цінністю 

тільки тому, що її результати є непередбачені і є відмінними від тих до яких 

кожен із учасників конкурентної боротьби свідомо прагне» [157, с.45]. Тільки 



завдяки конкуренції можна з’ясувати корисність того чи іншого явища чи 

тенденції як для кожної людини, так і суспільства загалом. 

Досить ґрунтовне дослідження Ф.Хайєк приділив етичним аспектам 

конкуренції. Автор стверджує, що повної свободи конкуренція немає. Однак 

обмеження створюються не штучними важелями з боку держави чи 

монополії, а загальними правилами поведінки, які формуються у процесі 

соціокультурної еволюції (дотримання норм, правил, виконання обов’язків 

тощо). Якщо ці правила виконуються, то конкуренція із «війни всіх проти 

всіх» перетворюється у «боротьбу всіх за ради всіх». Це свідчить про те, що 

конкурентна боротьба сприяє суспільному розвитку. Тобто, конкуренція є 

природною здатністю людини, яка підпорядковується соціальним вимогам. В 

ній є свої правила, які виконують всі учасники конкурентної боротьби.  

Отже, більшість економістів звертають увагу при дослідженні 

конкуренції на те, що це змагання між виробниками однакових товарів на 

ринку при залученні великої кількості покупців і при цьому орієнтовані на 

отримання максимального прибутку. Сама економічна система є залежною 

від конкуренції та конкурентної боротьби, вони складають зміст існування та 

функціонування економіки.  

Конкуренція існувала в житті людей ще задовго до категоріального 

окреслення цього явища суспільного життя. Так всі люди використовують 

його в повсякденному житті і для означення конкурентної боротьби 

використовують такі терміни як суперництво, боротьба за виживання, яка 

властива всій живій природі. 

Перші згадки про конкуренцію сягають ще часів античної Греції. Так, 

зокрема, грецький поет Гесіод у своїй праці «Труди і дні» розповідав про 

богиню чвар Ериду. Вона одночасно мала як позитивну сторону, так і 

негативну характеристику свого єства. Тобто навіть з цього прикладу видно, 

що конкурентна боротьба постає основою життя людини. Ця розповідь про 

богиню чвар має один досить суттєвий і конструктивний момент, а саме 



спонукає до праці ледачого, коли той спостерігає як завдяки сумлінній праці 

багатіє його сусід і сам відповідно береться до справи. Такі моделі 

застосовуються й у процесі соціалізації, а саме у вихованні. Створюється 

модель гри, де її основою є суперництво. І в процесі гри кожен із учасників 

намагається довести, що він кращий за інших. Це підвищує самооцінку 

людини, а для того хто програв є стимул для вдосконалення.  

Суб’єктів, які вступають у конкурентну боротьбу прийнято називати 

конкурентами. У більшості словників цей термін тлумачиться наступним 

чином: «Це той, хто хоче отримати ту чи іншу річ чи посаду, що й інший»  

[105]. З плином часу дане визначення практично не змінилось. Тобто, 

основою конкуренції, як і раніше, постає боротьба за краще, використовуючи 

різні засоби для задоволення своїх потреб та інтересів.  

Отже, подальший аналіз потребує розкриття соціально-філософського 

змісту поняття «конкуренція». Соціально-філософський вимір існування 

конкуренції передбачає такий тип взаємовідносин між людьми, змістом яких 

стає конкурентна боротьба, а основною метою – стати успішнішим за інших. 

При цьому використовуються як власні здатності, так і здатності інших 

людей, які поки що не вбачають у своїй діяльності вдалого втілення і 

результативності. Тобто, при традиційному підході щодо аналізу даного 

процесу, конкуренція тлумачиться через ідею зіткнення протилежностей. А 

це, в свою чергу, приводить до однобічного та негативного трактування її 

сутності. Але в даному процесі слід з необхідністю звернути увагу на 

конструктивні наслідки. Адже тільки конкуренція здатна виявити корисність 

того, за що ведуть конкурентну боротьбу суб’єкти даного процесу. Отже, 

конкурентна боротьба виступає тією площиною, яка не тільки роз’єднує 

учасників, а й постає специфічним способом їх взаємодії. Конкуренція 

виступає необхідним елементом будь-якої системи. Ідеали повної соціальної 

рівності є утопією, оманою, яка призводить до руйнації ефективності цієї 

системи та будь-якої діяльності. 



При соціально-філософському дослідженні конкуренції слід також 

зауважити, що вона постає діалектичною єдністю природного і соціального. 

Конкуренція існувала споконвіку. Це й підтверджується існуванням і 

розвитком самої природи. Конкурентна боротьба є основою природного 

добору. Конкуренція між організмами є необхідною умовою виживання та 

продовження роду. Таким чином, організми із спадковими характеристиками 

мають конкурентну перевагу, яку передають своїм нащадкам на генетичному 

рівні, на відміну тим організмам, які не мають такої переваги. 

У першому розділі ми надавали філософське визначення поняття 

«людина» і стверджували, що вона постає природно-соціальною істотою. 

Суспільне постає також як природна реальність, яка є об’єктивною і 

незалежною від конкретного індивіда. Люди з необхідністю вступають у 

соціальні відносини, бо цілком природним є прагнення задовольнити свої 

інтереси й потреби. Серед них такі основні як харчування, захист тощо. Тому 

поряд із природним та суспільним виникає соціальне. Саме соціальне 

виступає тим особистим внеском людини, що сприяє розвитку як власного 

існування, так і суспільства загалом. Це те штучне, що дозволяє людині 

виокремитись із собі подібних, тобто основою соціалізації є конкурентна 

боротьба, де особистість здатна виділитись з поміж загалу.  

Соціальним базисом конкуренції виступає особистий інтерес. Де в 

процесі конкурентної боротьби відбувається зіткнення одного суб’єкта з 

такими ж намаганнями іншого суб’єкта, а як результат обидва намагаються 

отримати максимальну вигоду. Але у соціальному окресленні такого процесу 

як конкуренція слід звернути увагу на те, що створюючи соціальні відносини, 

які сприяють суспільному розвитку, людина з необхідністю ще й створює 

правила, які виконуються кожним учасником конкурентної боротьби. Тобто, 

конкуренція – це цивілізована, легалізована форма боротьби не за виживання, 

а за процвітання, яка має бути усвідомленою (людина має визначитись щодо 

своїх ціннісних орієнтирів, мети, цілі, засобів) і мати не передбачений 



результат. Конкуренція виступає необхідною умовою самоорганізації 

суспільства в цілому і особистості зокрема. 

Для подальшого дослідження варто з’ясувати значення терміну 

«конкурентоздатність». В сучасній економічній літературі існує досить 

велика кількість визначень та підходів щодо окреслення цього поняття. Так 

відомий дослідник М.Портер визначає конкурентоздатність наступним 

чином. «Конкурентоздатність – це властивість товару, послуги, суб’єкта 

ринкових відносин виступати на ринку на рівні із наявним товарами, 

послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових відносин. Оцінка цієї 

властивості дозволяє виділити високу, середню та низьку 

конкурентоздатність» [103, с. 588]. Автор також зазначає, що конкуренція 

являє собою динамічний процес, що постійно розвивається. Основними 

характеристиками конкуренції, на думку М.Портера, є – динамічність, 

наявність обмеженого ресурсу, наявність щонайменше двох суперників. На 

нашу думку, конкурентоздатність варто розглядати виключно як здатність 

людини вміти знаходити та здійснювати задумане. Тобто, реалізовувати 

поставлені перед собою цілі та завдання. Це застосування суб’єктом 

притаманних йому властивостей для досягнення успіху у конкурентній 

боротьбі. 

На думку американських економістів Дж.Грейсона мол. та К.О’Делла, 

«конкурентоздатність це здатність виробляти товари та послуги, які 

реалізуються на міжнародних ринках при одночасному підтриманні або 

підвищенні життєвих стандартів працівників рівних або більш високих, аніж 

у конкурентів» [35, с.67]. Тобто, автори наголошують на тому, що 

конкурентоздатність виражає креативну та творчу діяльність працівників у 

виробленні товарів, які здатні конкурувати на найвищому міжнародному 

рівні і приносити задоволення найбільш успішним і креативним працівникам. 

Конкурентоздатність виступає необхідною умовою у формуванні 

індивідуалізації особистості. 



Як стверджує А.А.Мігранян, «конкурентоздатність – це результат 

впливу сукупності факторів конкурентного механізму, що виражається через 

ступінь необхідності та економічної ефективності продукції, що 

виготовляється або будь-якого суб’єкта господарювання (підприємництва, 

галузі або економічної системи в цілому), що виробляє блага» [80]. В даному 

визначенні також підкреслюється доцільність та результативність діяльності 

людини, якщо вона грає за правилами конкурентної боротьби.  

Слід також звернути увагу на визначення конкурентоздатності 

Фатхутдінова Р.А. «Конкурентоздатність – це здатність об’єкта, що 

розглядається, конкурувати (управляти своїми конкурентними перевагами, 

вступати у суперництво) з аналогічними об’єктами на даному ринку в даний 

час» [141, с. 512]. Увага автора концентрується на тому, що основою будь-

якої діяльності має ставати конкуренція, яка й забезпечує успішність та 

процвітання особистості, яка здійснює даний вид діяльності.  

Також необхідно навести, в рамках нашого дослідження, визначення 

конкурентоздатності Дьяченка А.В. На його думку, «конкурентоздатність – 

«монопольне» володіння комплексом ресурсів, необхідних для виробництва 

найбільш прибуткових товарів і послуг, комплексом ресурсів, недоступних 

іншим в період, поки вони не стали загальнодоступними. Ціль та результат 

конкурентоздатності полягає в здатності розширити ринкову частку своїх 

продуктів виробництва на ринку за рахунок витіснення конкурентів» [36, с. 

69]. На нашу думку, таку монополію на ресурси можливо лише створити за 

допомогою креативної праці та швидкості застосування її на ринку, поки 

інші учасники конкурентної боротьби нею ще не володіють. «Якщо у вас є 

унікальна ідея, не мине й двох тижнів, як конкуренти її вкрадуть. Коли 3 

мільярди людей намагаються побудувати суспільство, яке подібне до вашого, 

конкурентна боротьба досягає точки кипіння, але навіть не сподівайтесь на 

те, що вогонь буде збавлений. Залишається лише один вихід. Він оманливо 

простий. Треба просто створити щось нове, що-небудь, чого світ раніше не 



бачив. Вигадайте що-небудь, що зробить вас на секунду унікальним і надасть 

вам унікальну конкурентну перевагу» [94, с.17].  

Отже, навіть проаналізувавши економічний підхід щодо розуміння 

конкурентоздатності варто сказати, що конкурентоздатність це активність 

людини як суб’єкта діяльності. 

Необхідно також з’ясувати соціально-філософський зміст поняття 

«конкурентоздатність». Саме це, на нашу думку, характеризує можливості 

людини вбачати у своїй діяльності результативність, яка дозволяє їй стати 

успішною, реалізовувати свої можливості, або завдяки своїй творчості та 

креативності втілювати в життя свої ідеї. Так, саме креативність, створення 

чогось принципово нового змінює всі сфери життєдіяльності людей. Завдяки 

досягненням людини, ми вже спостерігаємо те, що завдяки розумові 

економіка стає інтелектуальною. І такі процеси як технологізація, 

інформатизація, віртуалізація сприяють виходу усіх сфер життєдіяльності 

людей на новий рівень. Але при цьому виникає питання в якому напрямку 

здійснюються ці зміни: конструктивному чи деструктивному? Саме 

конкуренція, на нашу думку, здатна віднайти відповідь. 

Відомий постструктураліст Ж.Бодріяр стверджує, що людина створює і 

живе у світі симулякрів [19]. Ми на сьогодні симулюємо дійсність. І це не 

просто слова, а сьогодення констатує даний факт. Наприклад, за віртуальні 

іграшки люди платять реальні гроші, успішні та багаті люди не є 

дипломованими спеціалістами – С.Джопс, Б.Гейтц. Отже, 

конкурентоздатність має виступити критерієм сучасного розвитку людини 

зокрема, і суспільства в цілому. Щодо поняття конкурентоздатної людини, то 

можна сказати наступне: це людина, яка в процесі конкурентної боротьби 

бере на себе відповідальність за наслідки цієї боротьби. Адже ми розуміємо 

під боротьбою не знищення конкурентів, а такий тип конфліктних відносин, 

при якому сторони взаємовизнають один одного та намагаються легітимним 

способом вирішити конфлікт на власну користь. Саме легітимним способом, 



адже в сучасній філософській літературі поняття «конфлікт» не тлумачиться 

лише в деструктивному аспекті, як протистояння, зіткнення, боротьба, 

знищення, хвороба тощо, а звертається увага на конструктивність даного 

процесу. Оскільки саме в конфлікті опоненти здатні з’ясувати причини його 

виникнення, структурувати послідовність дій, що дає можливість чітко 

визначити бажаний результат. «Помилково вважати, що успіхи в науці та 

техніці – це ізольовані один від одного події. Особливо великі успіхи – і 

інтелектуальні, і фінансові досягаються тоді, коли два або більше відкриттів 

відбуваються одночасно і є взаємопов’язаними між собою. Чим 

різноманітніші дослідницькі проекти, тим більше вчених та засобів, які 

направлені на реалізацію дослідницьких проектів, тим більший потенціал, 

яким володіє новаторство і тим результативніше дане відкриття» [54, с.149]. 

З вище сказаного видно, що конкуренція на сьогодні зводиться до співпраці, 

з налагодженням діалогу між людьми, інтереси яких перетинаються. 

Конкурентоздатність виступає тим можливим, яке спонукає до 

реалізації сутнісних сил людини, що уможливлює суперництво. Це пошук 

власного шляху реалізації своїх можливостей. Досить слушно зауважив 

С.Джопс, виступаючи перед випускниками Стенфордського університету у 

2011 році: «Ваш час обмежений. Не витрачайте його на проживання іншим 

життям. Не потрапляйте в тенета долі, які говорять жити думками інших 

людей». І останнє, що він побажав молодому поколінню це бути голодними! 

На його думку, саме це може виступити тією детермінантою особистісного 

зростання, що дозволить людині бути більш успішнішою ніж інші. Людина 

повинна вбачати у своїй діяльності й втрачені можливості та втілювати їх в 

життя, не зупинятись при перших невдачах. 

Сучасна людина постає перед важливим вибором або копіювати інших 

людей, або ж створювати своє власне майбутнє. «Наші життя та долі 

корпорацій формуються за рахунок вибору, який ми здійснюємо, а не завдяки 

примхам випадку» [94, с.12]. В основі даного вибору завжди присутній 



ризик. Але він виправдовується та винагороджується якщо людина не імітує, 

не симулює реальність, а створює щось принципово нове, що приносить їй 

задоволення і розкриває її сутнісні сили, вдосконалюючи їх. «Люди, компанії  

та нації продовжують знижувати невизначеність і стають ще однією версією 

оригіналу, або ж можуть ризикнути і створити майбутню класику» [94, с.14]. 

Досить влучно відмітив Герман Мелнілл, що «краще постраждати від 

оригінальності, ніж досягти успіху в імітації» [94, с.14]. Але звісно деяких 

людей задовольняє копіювання, симулювання реальності. Голландський 

архітектор Рем Кулхаас називає це протиріччям сучасного світу. 

«Підконтрольна природа безпечна, надійна та зручна» [94, с.15]. «Якщо 

людям потрібні фальшивки, то хай будуть фальшивки. Ми закликаємо до 

відмінностей» [94, с.15]. Вибір людина здійснює тільки завдяки такій 

характеристиці людського існування як конкурентоздатність. В дійсності 

імітація, на перший погляд, є зручною і зрозумілою, не потребує значних 

зусиль від людини і тому з першу перемагає, створює уявний світ, в який 

людина вірить, а тому приймає за дійсність. Але те, що створює людина, та 

діяльність, яка приносить їй задоволення і розкриває її природу, що виступає 

справжньою оригінальністю, потребує від людини колосальних зусиль і це є 

найціннішим, і розкриває індивідуальність людини. Щоб бути успішною у 

бізнес-діяльності, підприємницькій діяльності, а також відбутися як 

справжня людина слід діяти і ще одна із найважливіших умов – не бути 

посередністю. Це можливо тільки при розвитку і вдосконаленні такої якості 

людського існування як конкурентоздатність, яка має діалектичну природу 

існування. Отже, конкурентоздатність – це можливість вдосконалення 

сутнісних сил людини, реалізація яких можлива через конкурентну боротьбу.  

Загально прийнято визначати сутнісні сили людини як здатності до 

мислення, праці, гри, створення соціальних відносин, набування освіти, 

реалізовуватись у всіх сферах життєдіяльності людей (політиці, економіці, 

культурі, етиці, естетиці тощо), але варто наголосити на тому, що здатності – 



це те особливе, що визначає успішність людини, її діяльності, яке не 

зводиться до знання, вмінь та навичок, але те, що обумовлює легкість і 

швидкість до нових способів навчання. 

Діалектика даного процесу розкривається у тому, що природним в 

ньому є те, що конкурентоздатність характерна для кожної людини, а 

особливим, виступає розкриття індивідуальності людини, яке можливе лише 

в процесі соціалізації. Всі люди є різними, але те, що нас вирізняє на перший 

погляд є сомато-морфологічні ознаки, що є проявом природних задатків, а ті 

якості, які набуває людина в процесі соціалізації постають її власними 

надбаннями та сукупністю всіх соціальних відносин, в які вступає людина. 

Перш за все, ці якості забезпечують людині успішне виконання якої -небудь 

діяльності, що є її індивідуальними властивостями. Це не тільки знання та 

навички, які виробленні людиною, а необхідність людини створювати більш 

оптимальні умови як для власного розвитку, так і для розвитку суспільства в 

цілому. «Сьогодні більшість людей у постіндустріальному світі живуть 

власним життям, не зважаючи на вітер, сонце та дощ, температуру повітря та 

інше. Здібності перемогли клімат» [94, с.20]. Вдосконалення людського 

існування, підпорядкування сил природи розкривають намагання людини 

ставати володарем всього. «Ненаситне намагання до прояву влади або 

застосування влади, використання влади є творчим інстинктом» [94, с.365]. 

Отже, основою вдосконалення є боротьба, конкуренція, яка є природною 

здатністю людини, вона притаманна їй від народження. «Індивід це боротьба 

структурних його частин (за їжу, житло тощо) його розвиток завжди 

обумовлений перемогою» [84, с.380]. Саме завдяки конкуренції можливий 

прогресивний розвиток як окремо взятої людини, так і суспільства в цілому. 

А конкурентоздатність вдосконалює людину, її сутнісні сили, дозволяє 

виокремити і утвердити ті життєві орієнтири, цінності та ідеали, завдяки 

яким людина змінює своє життя. 



В сучасній літературі виокремлюють цілу низку особистісних рис, які 

формують конкурентоздатність. Зокрема такі як «мотиваційні, вольові, 

пізнавальні властивості особистості, які є когнітивними репрезентантами 

конкурентоздатності» [4, с.122]. Сучасна українська дослідниця 

Алексєєва А.В. стверджує, що детермінантою конкурентоздатності 

особистості є соціально-комунікативна компетентність. Саме вона, на думку 

автора, актуалізує потенціал конкурентоздатності, а основною складовою 

соціально-комунікативної компетентності є орієнтація на успіх. Де орієнтація 

на успіх, у свою чергу, це не лише спроби уникнення невдачі, яка має на меті 

вищі можливості для самореалізації, а прагнення за будь-яких умов 

мінімізувати невдачі з чітким орієнтиром на успіх своєї діяльності.  

Також одним із найважливіших компонентів конкурентоздатності є 

комунікативна компетентність. «Комунікативна компетентність передбачає 

володіння індивідом навичок спілкування, вміння гнучко змінювати тактики 

та стратегії комунікативної взаємодії та автентично презентувати себе у 

спілкуванні» [4, с.122 – 123]. Саме через комунікативну взаємодію можна 

досягти взаєморозуміння та спрямувати свою діяльність у конструктивному 

напрямку. На сьогодні комунікація майже витіснила всі інші види взаємодії 

людей між собою, навіть сфера виробництва перейшла у сферу послуг, де 

основним видом діяльності постає комунікація. 

Наступною складовою конкурентоздатності виступає автономність 

особистості. Це не що інше як відповідність своєму «Я». Тобто, особистість у 

своїх вчинках та судженнях звільнена від авторитетів і здатна відповідати на 

наслідки своєї діяльності. «Конкурентоздатна особистість відрізняється 

низьким рівнем комформності, у вчинках та судженнях, незалежність від 

зовнішніх авторитетів, здатність відстоювати власну позицію та життєві 

смисли, що безпосереднім чином визначають здатність особистості до 

реалізації свого вибору» [4, с.123]. 



Ще одним важливим компонентом конкурентоздатності виступає 

толерантність. Саме цей компонент передбачає таку здатність особистості як 

прийняття рішень і розв’язання проблем в умовах коли не всі факти відомі та 

важко передбачити наслідки власної діяльності. Але, й при цьому намагатись 

отримати позитивні емоції у нових і незвичних ситуаціях, які, з одного боку, 

можуть розглядатись як виклик, при якому особистість здатна витримати 

напруження, а, з іншого боку, як загроза у самому розвитку особистості.  

Наступним аспектом конкурентоздатності є адекватна схильність до 

ризику. Саме ця схильність, на думку А.В.Алексєєвої, сприятливим чином 

впливає на можливість особистості підвищувати свій соціальний статус. І 

автор підкреслює, що важливим компонентом схильності до ризику має бути 

помірність. Оскільки, надмірна схильність особистості до ризику може 

перетворюватись на авантюризм і це негативним чином впливає на статусне 

зростання особистості. 

Отже, варто дійсно погодитись з автором у тому, що 

конкурентоздатність як психологічний феномен характеризується як 

поліструктурне явище і включає в себе такі компоненти як: орієнтація на 

успіх, комунікативна компетентність, автономність, толерантність, адекватна 

схильність до ризику [4, с.123]. На нашу думку, самим основними 

компонентами у структурі конкурентоздатності є здатність особистості до 

ризику та креативної діяльності і швидкості застосування своїх рішень. 

Тільки творча особистість у своїй діяльності здатна поєднувати здавалось би 

не поєднувальні елементи і при цьому досягати успіху. «Всі сучасні компанії 

конкурують між собою на основі знань, але знання недовготривалі. До них 

слід ставитись, як до молока, на них слід ставити дату виготовлення. Якщо ви 

їх своєчасно не використаєте, то вони скиснуть та стануть даремними. 

Необхідно постійне вдосконалення як революційного, так і еволюційного 

характеру. Або, як сказав голова Northerm Telecom Давид Вайс, «в 

майбутньому буде два вили компаній – швидкі і мертві». Отже, ми або 



швидкі, або забуті. В новій економіці не існує обмежень швидкості. Керує 

спритність. Швидкість – це все» [94, с.21]. Тобто, основною умовою 

успішної діяльності особистості, умова її самореалізації, її 

конкурентоздатності цілком залежна від таких детермінант як креативність, 

здатність до ризику та швидкість у прийнятті рішень. Необхідність 

оновлення це те, що необхідно для будь-якого виду діяльності. Зокрема, так 

зазначає Крейг Баррет з Intel, «Ми маємо рухатись з максимальною 

швидкістю, висаджуючи дорогу позаду нас» [94, с.21]. 

Швидка адаптація на нових умов, вміння зосереджуватись на 

теперішньому моменті досить потужно впливає на розвиток 

конкурентоздатності особистості. Концентрація уваги на подіях минулого 

або ж на передбаченні майбутнього негативним чином впливає на 

особистісний рівень зростання людини. «Здатність до самоактуалізації 

значущим чином впливає на конкурентність особистості на ринку праці, а 

головними детермінантами у даному контексті є автономність та 

креативність, а також особистісна автентичність, проявами якої є 

саморозуміння, спонтанність та гнучкість у спілкуванні. Значущим чином 

впливають на професійну конкурентоздатність також такі складові як 

аутосимпатія, здатність до пізнання, контактність, відповідна система 

ціннісних орієнтацій й здатність жити за принципом «тут і зараз», 

орієнтуючись переважним чином на теперішній момент життя» [94, с.124]. 

Варто звернути увагу на дослідження та висновки сучасної української 

дослідниці В.П.Хапілової. Автор визначає конкурентоздатність якість 

особистості. «Конкурентоздатний майбутній фахівець – це особистість, яка 

володіє системним мисленням, озброєна міждисциплінарною методологією 

професійної діяльності; володіє арсеналом сучасних інформаційних 

технологій, теоретичних та інструментальних засобів усіх дисциплін і, 

особливо, системним аналізом цільових, пізнавальних і професійних 

проблем. Аналізуючи конкурентоздатність майбутнього фахівця, необхідно, 



серед іншого, враховувати такі показники, як зовнішні умови, в яких протікає 

процес, вищий рівень його професіоналізму порівняно з іншим фахівцями, 

активність, інноваційність, креативність» [159, с.146]. 

Тому, варто зауважити, що людину не можна зводити тільки до однієї 

сутності або до технічної характеристики, або до раціональної. Слід 

враховувати увесь спектр її життєдіяльності – створення міфів, традицій, 

здатність любити, усвідомлювати кінечність свого існування, діалектика 

перетину необхідностей та випадковостей. Дійсна людина виявляє себе у 

єдності розумності і нерозумності. І це розкриває унікальну природу її 

існування, одвічне суперництво іманентне людському способу існування.  

Отже, конкуренція є невід’ємною умовою людського існування, що 

забезпечує якісно новий рівень розвитку людини й суспільства. 

Конкурентоздатність виступає тим необхідним в житті людини, що 

обумовлює особливий статус людини у природі. Саме завдяки 

конкурентоздатності людина й виокремлюється від природи й створює 

олюднену природу – суспільство і ті соціальні відносини, які задовольняють 

її інтереси і потреби, а також окреслює перспективи власного розвитку, перш 

за все, змагаючись із собою. 

Конкурентоздатність виступає умовою самореалізації людини, 

особливо в сучасних умовах розвитку світу. Оскільки новими умовами 

соціалізації людини є ситуативний світ і до цього її ніхто не готував, не 

надавав ніяких орієнтирів і стандартів поведінки. А тому досить важливим 

моментом у становленні особистості має постати її ідентифікація себе з 

успішною людиною, налаштування себе на конструктивний лад. Отже, 

конкурентоздатність пов’язана із самоідентифікацією на успіх, на виграш у 

конкурентній боротьбі і це досить потужно впливає на розгортання 

креативного потенціалу особистості. Сутнісними ознаками 

конкурентоздатної особистості є схильність до творчості, цілеспрямованість, 

рішучість, вміння ризикувати, автономність, що забезпечує самій особистості 



бути конкурентною в умовах розвитку сучасного світу. Таку якість свого 

існування як конкурентоздатність особистість має формувати виключно 

через самість, завдяки своїй активності та саморозвитку. 

 

2.2. Конкурентоспроможність: соціо-практичний вимір людини 

 

Досить часто у сучасній філософській літературі ототожнюють поняття 

«конкурентоздатність» та «конкурентоспроможність». Однак, на нашу 

думку, це не зовсім коректно. Так, звісно терміни між собою є досить 

схожими, оскільки мають один корінь і є похідними від терміну 

«конкуренція». І ще один аспект термінологічної плутанини пов’язаний, з 

перекладами із російської мови. Це, що стосується першої частини означених 

термінів, а друга частина їх змістовного наповнення має досить суттєві 

розбіжності. Де коли мова йде про «спроможність» це означає не що інше як 

здатність особистості виконувати, здійснювати, робити що-небудь, або те, що 

людина моє можливості здійснити що-небудь, реалізувати [28, c.1378]. Варто 

наголосити на етимологічному значенні здатності. Даний термін походить 

від слова «здатність», що означає уміти здійснювати, виконувати, робити що-

небудь, поводити себе відповідним чином [41, c.453]. 

Отже, проаналізувавши етимологічне походження слів варто зробити 

наступні висновки. Основною відмінністю між даними термінами є те, що 

спроможність – означає можливість реалізувати свої вміння, а здатність, у 

свою чергу, це притаманне людині уміння здійснити задумане. А тому 

конкурентоздатність ми тлумачимо як наявність у людини відповідних 

властивостей, які дозволяють її ставати переможцем у конкурентній 

боротьбі. А, конкурентоспроможність – це наявність можливостей 

конкурувати. 

У сучасній економічній літературі зустрічається досить невелика 

кількість науковців, які приділяють достатньо уваги розрізненню даних 



термінів. Але, в рамках нашого дослідження варто звернути увагу на 

концепцію О.В.Дейнеги. Звернувши свою дослідницьку увагу на 

лінгвістичний аналіз даних термінів, автор приходить до таких висновків. 

По-перше, конкурентоспроможність, він тлумачить як комплекс 

характеристик об’єкта (товару, підприємства, регіону, країни), який визначає 

його потенційний результат на ринку; по-друге, конкурентоздатність – це 

здатність певного об’єкта (товару, підприємства, регіону, країни) 

витримувати конкуренцію порівняно із аналогічними об’єктами на ринку [36, 

c.62]. І згідно з наведеною точкою зору, автор стверджує, що 

конкурентоздатність в більшій мірі характеризує об’єкти, які вже діють на 

ринку, а термін конкурентоспроможність варто застосовувати до 

новостворених об’єктів, які тільки мають виходити на ринок. 

Дійсно у сучасній науковій літературі, питання 

конкурентоспроможності в основному досліджується в економічній галузі, де 

основний акцент дослідження робиться на вивченні конкурентоспроможності 

підприємства (Должанський І.В., Чумак Л.Ф., Портер М., Шкода Т.Н.); 

продукції (Герасимчук В.Г., Стівенсон В); товарів (Балабанова Л.В., Баширов 

И.Х.) тощо. Де для ринкової економіки явище конкурентоспроможності 

постає вирішальним чинником комерційного успіху товару. А самі товари 

мають відповідати вимогам ринку, вимогам споживачів, різним умовам 

реалізації та рівня витрат споживача. 

Фахівці із Сполучених Штатів Америки вважають, що 

конкурентоспроможність складається із двох частин. Перша частина 

направлення на підтримання життєвих стандартів, які постійно 

підвищуються, а, друга частина, націлена на збереження лідерських позицій у 

світовій економіці. 

Президентська комісія США у галузі промисловості запропонувала 

наступне розуміння конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність 

вони розуміють як здатність виробляти товари та послуги, які реалізовуються 



на міжнародних ринках, при одночасній підтримці та підвищенні життєвих 

стандартів, які є рівними поряд із конкурентами. Тобто, 

конкурентоспроможність вміння не тільки передбачати, а й оновлювати та 

використовувати всі наявні можливості для власного розвитку.  

Початок ХХІ століття характеризується загостренням конкурентної 

боротьби в усіх сферах життєдіяльності людини. Зміни економічних, 

політичних, соціокультурних умов з необхідністю сприяють всебічному 

розвитку кожної особистості, формуванню у неї такої якості існування як 

конкурентоспроможність та конкурентоздатність. Саме ці якості 

забезпечують особистості не тільки виживання, а й процвітання в динамічних 

умовах розвитку сучасного світу. 

Загальновідомо, що людина є діяльною істотою. Завдяки діяльності 

людина стає причиною змін у бутті. Ці зміни мають різноманітний статус: 

речовий, енергетичний, інформаційний тощо. людська діяльність носить 

вибірковий характер, де можливість перетворюється у дійсність, відбувається 

перманентна трансформація суб’єктивного в об’єктивне та навпаки. Ця 

трансформація виявляє особливості людського духу, який й створює 

потенціал діяльності. 

Сьогодення вимагає щоб у сферах діяльності домінували такі якості як: 

соціальна відповідальність, мобільне реагування на зовнішні зміни, які, в 

свою чергу, вимагають й змін самої особистості, самостійність і 

оперативність у прийнятті рішень, готовність до конструктивного 

спілкування у конкурентному середовищі, здатність пришвидшено 

адаптуватись до нових умов та ситуацій, вміння ризикувати тощо. Це ті 

основні якості особистості, які характеризують її як конкурентоспроможну. 

Варто дійсно визнати те, що поряд із конкурентоспроможними 

товарами та послугами можна вести мову й про конкурентоспроможну 

економіку, науку, культуру тощо. В рамках нашого дослідження ми будемо 

вести мову про конкурентоспроможну особистість. 



Розвиток сучасного світу з необхідністю вимагає від особистості 

здатностей та можливостей, які б допомогли їй з потрібною швидкістю 

адаптуватись і розвиватись в динамічних умовах розвитку соціального 

середовища, отримувати нові знання, оволодівати новими навичками,  

досягаючи поставленої мети, при цьому зберігати свою автентичність і 

унікальність. А, отже, ставати конкурентоспроможною. Бути 

конкурентоспроможною особистістю означає бути здатною швидко 

пристосовуватись до постійних змін соціального середовища, науково -

технічного прогресу, до нових видів діяльності та форм спілкування.  

У сучасній філософській літературі виокремлюють три сфери розвитку 

конкурентоспроможної особистості. Перша сфера – це сфера діяльності; 

друга – спілкування; третя – це сфера особистості та її самосвідомості [84]. 

Дійсно перед сучасною людиною постає ціла низка невизначеностей і 

проблем, до яких її ніхто не готував, а тому у неї, відповідно, немає і зразків, 

прикладів як поводити себе, які орієнтири вкажуть їй шлях для вирішення 

поставлених перед нею завдань. Тому з необхідністю змінюється характер її 

діяльності, змінюються професійні установки та інтереси особистості. Це 

також пов’язано із освоєнням нового соціально-економічного досвіду, з 

переходом до ринкової економіки і тому, особистість має засвоювати нові 

професії, які ще не мають коренів у професійній культурі суспільства. Але, з 

іншого боку, варто сказати про те, що все це може призвести до руйнування 

стереотипів, які склалися в традиційних формах професійної діяльності 

особистостей. Взаємодія традиційного та новаторського, як видно, дозволяє 

людині бути конкурентоспроможною, а залишатись такою при будь-яких 

соціальних трансформаціях дозволить те, що людина має займатись 

улюбленою справою, «сродною» працею, яка повсякчас буде приносить їй 

задоволення і реалізацію її можливостей та здібностей. 

Отже, конкурентоздатна особистість це та особистість, яка здатна 

організовувати та планувати свою діяльність у прискорених динамічних 



ситуаціях. Вона з необхідністю повинна освоїти нові стилі мислення, 

застосовувати нетрадиційні підходи до розв’язання проблем, відповідним 

чином реагувати на нестандартні ситуації. «Наш мозок здатен перемогти 

самий досконалий комп’ютер на Землі. Варто пригадати хоча б гру Гарі 

Каспарова з комп’ютером IBM Deep Blue у лютому 1996 року. Хіба ж 

машина не виграла тоді у людини? Виграла, та її перемога була можливою 

тільки тому, що обидва гравці діяли у відповідності до визначених правил і 

використовували обмежене число стратегій. Проблема корпоративних 

шахістів заклечається в тому, що майбутня конкурентоспроможність не 

визначається існуючими правилами. Вона визначає здібність порушувати та 

змінювати правила. Успіх буде залежати від здатності менеджерів кидати 

виклик розхожим істинам сьогодення» [94, c 3].  

Сучасна особистість завдяки знанням здатна не тільки 

прилаштовуватись до динамічних умов свого існування, а й створювати щось 

принципово нове, яке є дієвим та працездатним в сучасних умовах розвитку 

світу. Навіть Папа Римський Іоан Павло ІІ з одній із своїх робіт зауважував 

наступне: «Був час, коли вирішальним фактором виробництва була земля, 

потім капітал. Сьогодні вирішальним фактором є сама людина та її знання» 

[94, c. 8]. Тобто, успішність бізнесу, реалізація самої особистості залежать від 

здатності людини спрямовувати в потрібному напрямку роботу розуму. 

Необхідними умовами розвитку конкурентоспроможної особистості 

виступають такі характеристики людини як особистісна спрямованість, 

компетентність та гнучкість. Вони є формами творчого потенціалу 

особистості, формою вияву її думок, відповідне ставлення до цінностей і 

здатність формувати нові, розкривають ставлення до себе та до інших людей.  

Досить детально дослідження розвитку інтегральних характеристик 

конкурентоспроможної особистості розроблена у психологічній концепції 

Л.М.Мітіної. Даний підхід зосереджує увагу на трансформації мотиваційної, 

інтелектуальної, афективної та поведінкової структур особистості.  



Авторка даного підходу виокремлює чотири стадії оптимізації 

особистості та її поведінки: перша – мотиваційна; друга – когнітивна; третя – 

афективна; четверта – поведінкова [84]. Дані стадії не можна розглядати 

окремо, це чинники єдиної функціональної структури, які діють як єдине 

цілісне, багатоаспектна діяльність, яка обумовлена розвитком особистісних 

якостей. 

Як у зарубіжній, так і у вітчизняній філософській, соціологічній 

літературі існує досить велика кількість підходів щодо трактування 

спрямованості. Узагальнюючи ці підходи варто сказати, що спрямованість 

являє собою якість, яка визначає психологічний склад особистості. Але, різні 

концепції акцентують увагу на різних її аспектах. Так у концепції 

С.Л.Рубінштейна спрямованість розглядається як «динамічна тенденція»  

[116]; у О.М.Леонтьєва – спрямованість це смисловий мотив [64]; у 

Б.М.Ананьєва основна життєва спрямованість [5]; у А.С. Прангішвілі – 

динамічна організація сутнісних сил людини [104]. 

С.Л.Рубінштейн в самій спрямованості розрізняє два взаємозалежні 

аспекти: перший – предметний смисл, який є предметом спрямованості; 

другий – напруження , що є динамічним аспектом і саме це визначає джерело 

спрямованості. Критикуючи концепцію З.Фройда, а саме те, що З.Фройд 

визначає динамічні тенденції тільки як несвідомі потяги, спрямованість яких 

вже закладена в організмі людини. Натомість С.Л.Рубінштейн стверджує, що 

будь-яка динамічна тенденція, яку виражає спрямованість, завжди утримує в 

собі свідомий момент, адже пов’язує індивіда з чимось або тим, що існує 

поза ним. Але, при цьому автор допускає можливість змін самої 

спрямованості та її смислового наповнення. 

Інший представник вітчизняної психології О.М.Леонтьєв вважає, що 

ядром особистості є система стійких ієрархізованих мотивів, які й постають 

основними збудниками діяльності. Одні мотиви спонукають до діяльності, 



надають їй індивідуалізованого смислу, а, отже, й визначають  спрямованість, 

інші ж виступають спонукальними чинниками. 

Л.І. Божович трактує спрямованість особистості як систему стійких 

домінуючих мотивів, які характеризують цілісну структуру особистості. 

Виходячи із цього авторка, вважає, що особистість здатна діяти під впливом 

декількох мотивів, обираючи мету діяльності за допомогою спеціально 

організованої мотиваційної сфери [20]. 

Наступною характеристикою конкурентоспроможної особистості є 

компетентність. У більшості джерел сучасної літератури вона розглядається 

як професійна діяльність, але крім діяльності в ній варто виокремити й 

комунікативний аспект. 

Саме поняття компетентність включає в себе такі складові як знання, 

вміння, навички, а також прийоми та засоби їх реалізації в діяльності, 

спілкуванні та саморозвитку особистості. Вище зазначене й дозволяє нам 

виокремити в спрямованості два аспекти. Перший – діяльнісний: знання, 

вміння, навички та способи їх реалізації у професійній діяльності; та другий 

аспект – комунікативний: знання, вміння, навички та способи реалізацію у 

діловому спілкуванні. 

Особистість з необхідністю усвідомлює, що для свого професійного та 

ділового зростання їй потрібно вдосконалювати свою компетентність через 

підвищення загальнолюдської та особистісної культури, організації свого 

спілкування, що сприяє розвитку конкурентоспроможної особистості.  

Третьою визначеною характеристикою конкурентоспроможної 

особистості виступає гнучкість. У більшості джерел психологічної 

літератури її визначають як гармонійне поєднання трьох взаємозалежних 

особистісних якостей: емоційної, поведінкової та інтелектуальної. 

Особливого взаємозв’язку набувають емоційна та поведінкова гнучкість. 

Людина здатна виробляти новий тип поведінки, якщо вона не відповідає 

ситуації і також створює оригінальні підходи щодо розв’язання будь-яких 



проблемних ситуацій, у які потрапляє людина. Поведінкова гнучкість 

передбачає оптимальне поєднання індивідуальних зразків поведінки та 

різноманітних способів рольової взаємодії. Інтелектуальна ж гнучкість у 

зарубіжній та вітчизняній літературі трактується неоднозначно. Одні автори 

її трактують виключно як складову гнучкості, не виокремлюючи 

інтелектуального аспекту в останній. А інші розглядають її як самостійну 

характеристику в дослідженнях особистості, якій характерно креативне 

мислення. Дієвим лозунгом сьогодення постає «Чим ми неповторніші, тим 

ми кращі» [94, c.18]. Цієї неповторності можна досягти лише завдяки 

креативному мисленню і здатністю впроваджувати свої винаходи у 

діяльності. Далі автор продовжує «Щоб залишатися неповторними, нам 

потрібно незмінно відточувати наші інструменти конкурентоспроможності» 

[94, c.18]. 

Тому з огляду на вище сказане варто сказати, що інтелектуальна 

гнучкість складається з таких якостей як легкість, спритність, оригінальність, 

критичність, плюралізм поглядів. Різні автори акцентують увагу на 

виокремлення в інтелектуальній гнучкості таких складових. Так, наприклад, 

Р.Ферстен виокремлює мобільний аспект [183]; М.О. Холодна – властивості 

інтелекту, які наближенні до трактування гнучкості [160] . 

Відміною рисою закордонних досліджень гнучкості є те, що 

дослідники в основному використовують два терміни для її визначення, а 

саме власне гнучкість та варіабельність або багатобічність.  

Наприклад, у концепції К.Шайє, гнучкість трактується як здатність 

людини відмовлятись від наявного способу дії на користь іншого, більш 

сприятливого [127]. С.Рубеновиць та Дж.Гілфорд визначають гнучкість як 

швидкий та легкий перехід від одного класу предметів до явищ іншого [127]. 

Досить цікаве трактування пропонують В.Кеттелл та Фостер. Вони 

вважають, що гнучкість характеризує швидкий перехід від свідомого стану 

до роботи підсвідомості. Л.Хаскелл трактує гнучкість як здатність 



особистості швидко адаптуватись до змін, які досить часто відбувають не 

очікувано, та зненацька [127]. 

Отже, наведені концепції констатують той факт, що завдяки гнучкості 

особистість здатна прилаштуватись до нових, незвичних умов існування та 

створити при цьому найбільш оптимальні умови для свого подальшого 

розвитку, а це можливо завдяки конкурентоспроможності як можливості 

реалізувати свої вміння. Інтелектуальна гнучкість дозволяє доцільно 

варіювати способи дії, змінювати способи дії, які перестали бути 

ефективними. І ще досить важливим елементом гнучкості є той факт, що 

вона найбільш потужно проявляється в проблемній ситуації, що змушує 

особистість, не тільки користуватись здобутим нею досвідом, а й 

перебудовувати свою діяльність відповідно з новими умовами. Це досить 

потужний механізм, який постає дієвим у ситуативному світі, в якому живе 

та розвивається сучасна особистість. 

Найповнішим визначенням гнучкості у сучасній вітчизняній 

психологічній літературі надано Н.О.Менчинською. На думку автора 

«гнучкість мислення виявляється у доцільному варіюванні способів дій, у 

легкості перебудови вже наявних знань, у легкості переходу від однієї дії до 

іншої, подоланні інерції попередньої дії, у формуванні зворотних зв’язків, у 

свободі перебудови в створюваних відповідно образів, і відсутніх гіпотез 

відповідно до умов завдання» [7, c.12]. 

Дослідження Н.О. Менчинської дозволяють говорити про гнучкість у 

двох аспектах. Перший – це вміння переходити від одного виду діяльності до 

іншого, а, з іншої сторони, це можливість багатопланового відображення 

умов завдання. Тому автор виявляє такі вияви гнучкості мислення як: підхід 

до завдання як до проблеми, що обумовлює варіювання способів дії; легкість 

перебудови знань або навичок відповідно до змінених умов; здатність до 

переходу від одного способу дій до іншого  [7]. 



Наведені дослідження спонукають сучасних науковців ретельно 

вивчати творче мислення, де більшість із них стверджує, що саме творче 

мислення і є основою гнучкості. 

Так, наприклад, у дослідженнях Я.О.Пономарьова, Ю.М.Кулюткіна, 

Г.С.Сухобської виокремленні компоненти творчого мислення, які й 

виступають показниками гнучкості мислення. Це такі компоненти як: вміння 

бачити проблему у звичних умовах; здатність визначити та відмовитись від 

неправильної гіпотези; вміння знайти нові зв’язки та відношення між 

об’єктами; вміння створювати нові способи дії та можливості творчого 

використання старих установок [70]. 

Отже, інтегральне поєднання емоційної, поведінкової та 

інтелектуальної гнучкості характеризує конкурентоспроможну особистість, 

що також обумовлює різноманітність та здатність особистості до ризику і 

виявляє її ефективність у діяльності та спілкуванні, а також забезпечує успіх 

у конкурентній боротьбі. Основними чинниками формування 

конкурентоспроможної особистості є її індивідуальні характеристики 

розвитку, а також активність та потреба самореалізації у постійно змінних 

умовах соціального довкілля. 

Сучасний російський дослідник В.І.Андрєєв стверджує, що 

конкурентоспроможну особистість слід виховувати. Це стає можливим за 

умов виховання підростаючого покоління, плекаючи в ньому високий рівень 

моральної культури та використання цивілізованих правил ведення 

конкурентної боротьби [6]. 

На думку В.І.Андрєєва, конкурентоспроможна особистість це не одна 

риса, а інтегральна єдність таких властивостей особистості як: високий 

рівень працездатності; прагнення до результату; здатність долати труднощі; 

постійне прагнення до самовдосконаленню; здатність швидко приймати 

рішення, які носять часто ризиковий характер; комунікабельність, здатність 



до співробітництва, співтворчості; здатність до швидкого освоєння нової 

справи [6]. 

Досить часто в процесі дослідження конкурентоспроможності ми 

звертали увагу на її визначення у економістів та психологів. Саме в цих 

галузях знання акцент у розумінні конкурентоспроможності робиться на 

суперництві, пріоритету успішності, утвердженню лідерських позицій тощо.  

дещо інший підхід застосовують педагоги-дослідники. І це також є досить 

корисним у нашому дослідженні. Такі автори як Л.М.Мітіна, Ю.О. Кореляков 

пропонують під конкурентоспроможність розуміти «спроможність 

максимального розширення власних можливостей з метою реалізації себе 

особистісно, професійно, соціально, морально» [84, c.16]. Виходячи з цього 

зазначені автори, вважають щоб стати конкурентоспроможною особистість 

має сформувати в собі такі якості як: можливість успішного виконання 

діяльності; фахова спрямованість особистості; чітке визначення мети; 

самосвідомість. 

Л.М.Мітіна наступним чином визначає конкурентоспроможну 

особистість. «Розвиток конкурентоспроможної особистості – це такий 

розвиток рефлексивної особистості, яка здатна організовувати власну 

діяльність і поведінку у динамічних ситуаціях, яка володіє новим стилем 

мислення, нетрадиційними підходами мирно вирішувати проблеми, 

адекватним реагуванням в нестандартних ситуаціях» [84, c.36]. 

Отже, простійні динамічні зрушення усіх сфер життєдіяльності 

людини, які обумовленні інтенсивним розгортанням глобалізаційних 

процесів, вимагають від особистості такої якості існування як 

конкурентоспроможність. Саме зміни в економіці та соціокультурній сфері 

загострюють конкурентну боротьбу, а тому особистість має всебічно 

розвиватись, ставати конкурентоспроможною, яка, в свою чергу, стає 

гарантом її самореалізації. 



Конкурентоспроможність характеризує якісну сторону потенціалу 

особистості, а від рівня конкурентоспроможності залежить поведінка та 

ступінь особистісного зростання. Так, О.Грішнова визначає 

конкурентоспроможність наступним чином. «Конкурентоспроможність – це 

відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість  перемагати в 

конкуренції на ринку праці, тобто повніше порівняно з  іншими кандидатами 

задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, 

особистих рис. Конкурентоспроможність працівника – це здатність до 

індивідуальних досягнень у праці, що представляють внесок у досягнення 

організаційних цілей. Конкурентоспроможність працівника визначається 

якістю робочої сили, відповідним до ринкової потреби у функціональній 

якості праці; рівнем потенційної й фактичної  ефективності праці робітників й 

здатності до професійного розвитку. Відбувається відбір найбільш здатних 

працівників з погляду відповідності їх людського капіталу якості праці [34, c. 

9]. Але, на нашу думку, не варто зводити тлумачення 

конкурентоспроможності лише до якості робочої сили. 

Хоча дане визначення конкурентоспроможності дозволяє зробити 

декілька узагальнень. По-перше, конкурентоспроможність являє собою 

якість існування особистості, що дозволяє їй перемагати у конкурентній 

боротьбі, завдяки оволодінню нових знань, навичок, які є більш дієвими ніж 

у конкурентів; по-друге, конкурентоспроможність розкриває індивідуальний 

потенціал особистості і є її власним здобутком; по-третє, особистість здатна 

чітко визначати мету, ціль та обирати найбільш дієві засоби, які найбільш 

ефективно дозволять їй реалізувати поставлені цілі; по-четверте, 

конкурентоспроможність це постійне самовдосконалення і професійне 

зростання.  

Варто звернути увагу ще на таке визначення конкурентоспроможності. 

Так, І. Віріна описала три рівні здатностей, що характеризують 

конкурентоспроможність працівника. По-перше, сукупність якостей, що 



характеризують здатності до праці; по-друге, володіння навичками пошуку й 

знаходження необхідної роботи, уміння переконати роботодавця у своїх 

перевагах перед іншими кандидатами; по-третє, відповідність якості робочої 

сили вимогам робочого місця, здатність задовольняти конкретну потребу 

покупця робочої сили [29, c.128]. Людина така істота, яка з необхідністю для 

того, щоб успішно реалізовувати себе у діяльності має постійно 

вдосконалюватись. Вона може виявити свої здібності та успішно їх 

розвинути у процесі навчання, а потім реалізувати їх в своїй трудової 

діяльності лише у тому випадку, коли вона зацікавлена у своїй праці, 

усвідомлює та приймає цілі організації, де вона працює. Розвиток майбутніх 

фахівців повинен завжди бути безперервним, включати в себе професійне 

навчання і саморозвиток. Одним із основних напрямів розвитку постає 

організація взаємопов’язаних процесів розвитку конкурентоспроможності та 

особистісних здібностей [29]. 

Сучасний стан розвитку суспільства, в якому прискорений розвиток 

всіх сфер життєдіяльності людей (економіка, політика, культура) тощо, 

вимагає від особистостей здатності адаптуватися до надзвичайно складних 

умов її життєдіяльності. Зокрема до нових правил ринкової економіки, 

боротьби за вищий статус у суспільстві, оволодівати новими знаннями та 

навичками у доланні перешкод, досягаючи при цьому поставленої мети. Так 

звісно мова йде про конкурентоспроможну особистість. 

Конкурентоспроможною є та особистість, яка здатна швидко адаптуватися до 

постійних змін у суспільстві, науково-технічного прогресу й нових видів 

діяльності, налагодження нових форм спілкування, зберігаючи свою власну 

ідентичність та індивідуальність. 

Отже, дослідження конкурентоспроможної особистості є об’єктом 

пошуків багатьох галузей знання, зокрема економіки, психології, педагогіки, 

соціології та, власне, соціальної філософії, яка використовує зазначені вище 

підходи, узагальнюючи їх. Конкурентоспроможна особистість - це 



особистість, яка здатна швидко пристосовуватись до постійних змін 

соціального середовища, науково-технічного прогресу, до нових видів 

діяльності та форм спілкування. 

 

2.3. Маргінальність: соціальна конструктивність і деструктивність 

 

Сучасні умови розвитку світу ставлять кожну людину у «межеву 

ситуацію» через плюралізм культури, цінностей тощо. Особистість включена 

у різні соціальні системи, які, у свою чергу, вимагають від людини різних 

адаптаційних механізмів. Ще однією особливістю сучасного розвитку світу й 

особистості, зокрема є формування нового типу ідентичності – глобальної. 

Адже попередні етапи розвитку вимагали від людини формування локальної 

ідентичності – національної, того що відрізняло її від всіх інших, формувало 

її культурну, етнічну, індивідуальну особливість. Оскільки тільки 

індивідуальне дозволяє особистості зберігати свою культурну цілісність та 

самобутність. А сучасний розвиток передбачає таке співвідношення 

індивідуального, особистісного та суспільного, яке у вимірі соціокультурних 

вимог призводить існування і розвиток людини у стан – маргінальності. 

Явище маргінальності розглядається багатьма дослідниками і до 

сьогодні немає усталеної точки зору щодо цілісного розуміння цього явища. 

Це пов’язано, перш за все, із специфікою соціальної дійсності і тих форм, які 

набуває даний феномен в цій дійсності. 

Загальноприйнято вважати, що особистість формується при 

безпосередньому впливові соціального довкілля. Але, впровадження 

інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності людей призводить до 

того, що людина губиться між реальним та віртуальним світом. І це ще одна 

із перешкод у визначені маргінальності. Так ми дійсно можемо констатувати 

той факт, що Інтернет технології сутнісно змінюють відносини між 

соціальними суб’єктами, оскільки Мережа, на сьогодні являє собою 



глобальний інформаційний ресурс, створюючи новий характер відносин між 

людьми «спілкування всіх з усіма», де людина може довільно обирати свій 

статус, стать, положення у віртуальному світі. Дійсно особистості досить 

тяжко визначитись у виборі власного статусу під тиском як соціального 

довкілля, так і у само ідентичності. Але, такі реалії сьогодення, коли людина 

із необхідністю, щоб встигати за темпом життя має вступати у все більшу 

кількість відносин і взаємодій. Це можна розглядати і як конструктив, а не 

говорити лише про негативний вплив на формування особистості, що 

спричиняє і посилює внутрішньоособистісний конфлікт. Це, на нашу думку, 

слід розглядати як нову детермінанту соціальної активності людини. 

«Глобалізація виникла в умовах переходу та становлення 

постіндустріального суспільства, яке теж претендує на деяку всеосяжність та 

орієнтир, прийнятий для всього людства. Основні аспекти цієї хвилі 

глобалізації полягають у тому, що на основі інформаційної технології 

утворюється новий світ з новою соціальною структурою, специфічною 

економікою та особливою віртуальною культурою» [67, с.63]. 

Отже, при розгортанні глобалізаційних процесів, відбуваються й значні 

зміни у свідомості людини, як головного носія культурних традицій та 

цінностей. «Трансформується людська ідентичність, а її взірці зовсім інші 

ніж в індустріальному суспільстві. Зростання індивідуалізації, свободи 

вибору призводять, з одного боку, до розширення автономії особистості. Але 

з іншого боку, під тиском глобалізаційних процесів виникає, так звана, 

глобальна ідентифікація, яка свідчить про формування глобальної 

ідентичності» [121, с.64]. Але, це, на нашу думку, посилює явище 

маргіналізації особистості. Оскільки світ, що глобалізується має високий 

рівень динамічності усіх сфер життєдіяльності суспільств. І самовизначення 

особистості залежить як від зовнішніх обставин, так і внутрішніх конфліктів, 

які в самій людині породжують переживання, що з необхідністю потребують 

вирішення. 



Дійсно сучасне соціальне довкілля є швидко мінливим та 

складноструктурованим. Вже з наведених прикладів можна виділити такі 

його складові як – реальне та віртуальне; глобальне – локальне; світове – 

цивілізаційне тощо. В цьому аспекті є досить важливим наступне 

соціологічне дослідження. Опитування проводилось на території України і 

було задане наступне питання: «Ким Ви себе, перш за все, вважаєте?» 

Відповіді у відсотковому відношенні були наступними: «12,7% обрали 

відповідь «громадянин колишнього Радянського Союзу»; 41% респондентів 

відповіли, що вважають себе громадянами України; 31,6% вважають себе 

мешканцями села, міста, де проживають; 5,9% вважають себе мешканцями 

регіону, де живуть; 2,7% вважають себе громадянами світу; 0,7% 

ідентифікують себе громадянами Європи» [139, с.587]. Отже, з наведених 

даних цілком очевидно, що загострюється конфлікт між глобальним та 

локальним, світовим та цивілізаційним. Варто констатувати той факт,  що 

переважає локальний та цивілізаційний аспекти у формування ідентичності 

особистості, оскільки більшість респондентів надають перевагу у виборі 

місцевості, регіону, де народились та виросли, досить велика кількість людей 

ідентифікує себе із так званими «homo soveticus» і лише невеликий відсоток 

опитаних надає перевагу глобальному, планетарному вимірі існування. тому 

говорити про чітку визначеність особистостей щодо само ідентичності ще 

зарано, а тому маргінальність не можна розглядати лише як деструктивне 

явище. Тому вище наведений приклад дає нам повне право говорити про те, 

що сучасна особистість є «перехідною». Тому, що під час прискорених змін 

особистість не має ані взірців поведінки, ані моделей, на які б вона могла 

орієнтуватись. 

Глобалізація постає новою, живою реальністю, яка, в свою чергу, 

ставить перед людиною нові завдання, а саме вимагає від неї нових 

ефективних шляхів до самореалізації. Такими новими шляхами, для 

успішного та конструктивного розвитку особистості, мають постати 



конкурентоздатність та конкурентоспроможність і не останню роль при 

самореалізації особистості відіграє маргінальність. Сучасні зміни носять 

прискорений характер існування і людині слід встигати за цими змінами. А 

традиційний спосіб життя суттєво відрізняється від сучасного. «Був час, коли 

людина відчувала світ неминущим, таким, як він існує між золотим віком, що 

зник і має призначений божеством кінець. У цьому світі людина будувала 

своє життя, не намагаючись змінювати його. Її діяльність була спрямована на 

покращення свого становища в рамках самих по собі незмінних умов. В них 

вона відчувала себе захищеною, єдиною із землею і небом. Це був її світ, хоч 

в цілому він уявлявся їй мізерним, бо буття вона вбачала в 

трансцендентності. В порівнянні з сьогоденням людина виявилась 

відірваною від своїх коренів, коли вона усвідомлює себе в історично певній 

ситуації людського існування» [171, с.228]. Отже, особистість не тільки 

стоїть перед вибором, який їй нав’язується сучасними тенденціями 

розгортання глобалізаційних процесів, а вона сама відчуває неминучість 

змін. Зміни, трансформації соціального довкілля не є новими в історії 

людства, вони завжди відбувались при зміні усталених норм, стереотипів, але 

унікальність сьогодення полягає у тому, що вони мають глобальний характер 

існування. «Зміна звичного соціокультурного середовища нового 

необжитого, невивченого, незвичного завжди і в усіх культурах відбувається 

болісно» [21, с.169]. Сама глобалізація криє в собі не тільки загрози для 

розвитку особистості, а й створює нові умови для її розвитку. Впровадження 

новітніх технологій в усі сфери життя людей надає додаткові можливості для 

реалізації особистості. В цьому аспекті цілком слушним є зауваження 

Х.Ортеги-і-Гассета. «Ми живемо в час, що чує в собі неймовірну здібність 

творити, але не знає, що творити. Він панує над всіма речами, але не є паном 

самого себе. Він відчуває себе розгубленим у власному багатстві» [97, с.38]. 

Отже, вище сказане констатує той факт, що сучасна особистість 

знаходиться у пошуку ефективних умов для власного розвитку.  Вона з 



необхідністю має змінити старі стереотипи і адаптуватися до нових 

динамічних умов розвитку світу. Саме маргінальність, на нашу думку, здатна 

допомогти людині віднайти правильний шлях у виборі власних орієнтирів.  

Але, історично склалося негативне розуміння явища маргінальності. 

При теоретичному осмисленні даного явища завжди акцентується увага на 

порівнянні із нормою, а будь-яке відхилення сприймається як загроза чи 

порушення норми. Проте, сучасні соціальні трансформації вносять свої 

сутнісні корективи у розуміння маргінальності. Зокрема якісного 

переосмислення вона набуває через впровадження технологічного, 

культурного прогресу останніх років, що характеризується масовими 

міграціями, інтенсифікацією міжкультурної комунікації, трансформацією 

суспільних цінностей призводять до того, що маргінальність в сучасному 

світі розуміється не як виключення із правил, а стає нормою існування та 

розвитку людини. Однак як ми вже зазначали, на сьогодні, не існує 

усталеного визначення цього явища. Це пов’язано із тим,  що, по-перше, в 

сучасній практиці склалось декілька дисциплінарних підходів щодо 

розуміння маргінальності. Зокрема, в соціології, соціальній психології, 

культурології, політології, економіки, а це, в свою чергу, призводить до того, 

що поняттю надається достатньо загального характеру існування і в додаток 

до цього воно набуває нового виміру існування, а саме міждисциплінарності. 

По-друге, в процесі розвитку та уточнення значення маргінальності 

утверджується декілька рівноправних значень, які відносяться до різних 

типів маргінальності. По-третє, нечіткість поняття робить складним саме 

явище маргінальності, його аналіз у соціальних системах. Зважаючи на вище 

сказане, слід зауважити, що варто звернути увагу на історичний розвиток 

тлумачення терміну та аналіз усталених та сучасних підходів щодо його 

окреслення. 

У філософській літературі поняття «маргінальність» тлумачиться 

наступним чином. «Маргінальність – (від лат.margo – межа, границя) 



поняття, яке застосовується для позначення пограничності, периферійності, 

невизначеності становища людини щодо будь-яких соціальних груп 

(національних, класових, культурних)» [72, с.360 – 361].  

Отже, можна сказати, що маргінальність виникає цілком природним 

чином, особливо на сучасному етапі розвитку суспільств, в цілому, і кожної 

особистості зокрема, адже характеризує такий тип взаємовідносин між 

людьми, між представниками різних культур, соціальних структур, що 

опиняються поза їх межами. 

Саме поняття маргінальності було введено в науковий обіг 

американським соціологом Р.Парком на початку ХХ століття, яке він 

використав вперше у назві свого есе «Людська міграція та маргінальна 

людина». І даному понятті фіксувалось вивчення положення мігрантів та 

інших «культурних гібридів» в умовах їх неадаптованності до різних 

культур, які досить часто опиняються в конфлікті між собою. Тобто, автор 

зосереджував свою дослідницьку увагу на соціально-психологічних 

характеристиках наслідків неадаптації мігрантів до нових соціальних, 

культурних умов, в яких вони опинились. Р.Парк розглядає явище 

маргінальності із міграціями, а саму міграцію пов’язує з розвитком 

торгівельних відносин, ринку, з процесами переходу від існування локальних 

культур до цивілізацій. Саме Р.Парк надав цьому поняттю історичне та 

соціокультурне тлумачення [179]. 

Отже, Р.Парк в понятті «маргінальність» фіксує, перш за все, 

положення індивідів, які знаходяться на межі двох, або більше, різних 

культур, які конфліктують між собою. Ця ситуація не є винятковою для 

сьогодення, адже кожна людина майже постійно знаходиться в такій ситуації , 

зокрема через розповсюдження масової культури, яка протистоїть 

традиційній, елітарній. Де людина як носій своєї (національної) культури, 

традицій постає в межевій ситуації щодо відношення традиційної та масової 

культури. 



Концепцію Р.Парка прийнято називати класичною і в літературі її 

називають – соціально-екологічною. В даній концепції суспільство 

розглядається як біологічний феномен, а предметом самого дослідження 

визначається – зразки колективної поведінки, які формуються внаслідок 

еволюційного розвитку суспільства. Основу соціального розвитку складають 

два рівні. Перший – біотичний, а другий – культурний. В концепції розгляду 

маргінальної особистості біотичний рівень і заснований на ньому 

екологічний порядок стає важливим теоретичним підґрунтям у розгляді 

даного явища людського існування. Екологічний порядок, у свою чергу, має 

складну структуру. Так автор виокремлює макрорівень – просторове 

розміщення інститутів, та мікрорівень – здатність людини вільно 

переміщуватись у просторі, налагоджувати просторову взаємодію, процеси 

міграції. Отже, екологічний порядок являє собою не що інше як міграцію та 

колективну поведінку людини. На думку Р.Парка, будь-які соціальні зміни 

засновані на, перш за все, на біотичних перетвореннях і пов’язані із 

фізичною, просторовою, а вже потім із соціальною мобільністю. 

Досить суттєвим вкладом у розробку питань маргінальності вносить 

Р.Парк, впровадивши термін «маргінальна особистість». Але, автор даний 

термін вживає лише для окреслення життя емігрантів, які живуть в «двох 

світах» одночасно. На думку автора концепції, природу маргінальної 

особистості визначає – почуття моральної дихотомії, роздвоєння та 

конфлікту, коли старі звички та вподобання є недієвими, вони вже віджили 

своє, а нові ще не сформовані. Знову ж таки Р.Парк це пов’язує зі станом, 

який людина переживає при зміні місця проживання, при зміні звичного 

середовища, що призводить до кризи, які переживає емігрант, коли покидає 

батьківщину і шукає кращої долі на чужині. У маргінальної особистості 

криза носить непереривний характер, саме цей факт дозволяє людині 

перетворюватись в особистість. І далі автор стверджує, що для маргінальної 

людини характерне «моральне сум’яття», яке спонукає людину до 



налагодження культурних контактів і при цьому особистість проявляє себе в 

зовсім до цього незвичних для неї формах. «Вивчаючи ці явища там, де 

відбуваються зміни і поєднання культур, ми можемо краще вивчати процеси 

розвитку цивілізацій та прогресу» [179, c. 65]. Але, сучасна людина може й 

не змінювати звичного місця проживання проте переживає певну 

невідповідність між локальним та глобальним, традиційним – новаційним, 

індивідуальним – масовим тощо. 

Інший дослідник Р.Мертон визначав маргінальність як специфічний 

випадок теорії еталонної групи. Автор вважав, що маргінальність фіксує той 

момент, коли індивід намагається приєднатися до еталонної група, а вона, в 

свою чергу, його приймати не бажає. Таке трактування маргінальності 

передбачає два цілком логічні наслідки: по-перше, неповну соціалізацію; по-

друге, відсутність соціальної приналежності [79]. 

Досить цікавою є концепція розгляду маргінальності у американського 

психолога Т.Шибутані. Цей підхід характеризує маргінальність в контексті 

соціалізації особистості в суспільстві, що постійно змінюється. В даній 

концепції акцент робиться на динамічних умовах розвитку соціального 

довкілля, трансформації соціальної структури. Наслідками цих процесів 

постає тимчасове порушення згоди, в результаті чого людина опиняється 

перед декількома варіантами вибору своєї подальшої поведінки, перед 

вибором між різними соціальними групами, що досить часто знаходяться у 

протиріччі між собою і ці вимоги одночасно задовольнити неможливо. Ця 

ситуація значно відрізняється від ситуації в стабільному суспільстві, коли 

еталонні групи в житті окремої людини взаємодоповнюють одна одну [164]. 

У Т.Шибутані дещо відмінна концепція щодо пояснення 

маргінальності а ніж у Р.Парка. Так зокрема автор виокремлює наступні 

характерні риси маргінальної особистості. В особистості виникає 

психологічна тривога стосовно своєї цінності; особистість постійно відчуває 

невпевненість зв’язках з друзями; відчуває постійний страх бути 



знехтуваною; має схильність постійно уникати невизначених ситуацій, що 

потім не потерпати від приниження; відчуває себе одинокою та схильна до 

мрійливості; володіє надмірним почуттям турботи про майбутнє, та боїться 

ризикувати [164]. 

Як видно з наведених точок зору розуміння поняття маргінальності та 

маргінальної особистості різниться. Зокрема Р.Паркер пов’язує тлумачення 

даного явища не з особистісним типом, а, перш за все, з соціальним 

процесом. В його концепції маргінальна особистість розглядається як 

«побічний продукт» процесів акультурації, в ситуації, коли люди різних 

культур змушені взаємодіяти між собою для того, щоб продовжувати та 

вдосконалювати загальне співжиття. Саме цей процес розглядається скоріше 

не точки зору особистості, а суспільства, частиною якого є сама особистість.  

Отже, маргінальна особистість являє собою новий тип культурних 

взаємовідносин, який формується на етапі цивілізації, в результаті 

глобальних етносоціальних перетворень. «Маргінальна людина – це тип 

особистості, який з’являється в той час і в тому місці, де через конфлікт рас 

та культур починають з’являтись нові співтовариства, народи та культури. 

Доля прирікає цих людей на існування в двох світах одночасно; примушує їх 

приймати відношення обох світів – ролі космополіта та чужака. Така людина 

неминуче стає (в порівнянні з безпосередньо оточуючим її культурним 

середовищем) індивідом з більш широким горизонтом, з більш витонченим 

інтелектом, більш незалежними та раціональними поглядами. Маргінальна 

людина завжди більш цивілізована істота» [179, c. 75]. 

Ще один представник американської школи Е.Стоунквіст у своїй 

монографії «Маргінальна людина» дещо переосмислює концепцію Р.Парка 

щодо розгляду маргінальності. Е.Стоунквіст тлумачить явище маргінальності 

особистості, яка перебуває у культурному конфлікті. Такий індивід постійно 

перебуває на краю кожної із культур, але не належить до жодної із них. В 

своїй роботі автор наводить приклади існування таких індивідів і називає їх 



расовими гібридами, культурними гібридами. До расових гібридів автор 

відносить - англо-індіанців, мулатів Сполучених Штатів Америки, 

«кольорових» Ямайки, метисів в Бразилії тощо. культурні гібриди – 

європеїзовані африканці, денаціоналізовані європейці, емігранти тощо. 

Об’єктом дослідження Е.Стоунквіста стає виокремлення типових 

особливостей такої особистості та проблеми, які пов’язані з особистісною 

непристосованістю, а також соціальне значення маргінальної особистості 

[182]. 

Е.Стоунквіст визначає маргінальну особистість як ключову особистість 

(key-personality) в контактах культур. Також автор виокремлює поняття 

«маргінальне середовище». «Маргінальне середовище – це область перетину 

двох культур, де область, яка виникає як результат перетину культур 

характеризується комбінацією, об’єднанням особливостей обох культур» 

[182]. А в центрі цього перетину культур – маргінальна особистість, яка 

бореться за те, щоб бути лідером в цій ситуації. Маргінальна особистість 

намагається «рухатись» із однієї культури в іншу, наприклад, при одруженні, 

або при переїзді на навчання, і при цьому намагається возз’єднатись з обома 

культурами одночасно. Але, така особистість постійно знаходиться в 

психологічному балансуванні між двох соціальних світів, один із яких, як 

правило, є домінуючим. 

Американський соціолог Е.Стоунквіст, надає наступні психологічні 

характеристики маргінальної особистості, які відображають ступінь 

загострення культурного конфлікту. Зокрема автор наводить наступні 

характеристики маргінальної особистості: дезорганізованість, 

неспроможність визначити джерело конфлікту; відчуття «неподоланої» 

стіни, непристосованість; стурбованість, тривожність, внутрішнє 

напруження; ізольованість, відчуження, непричетність, обмеженість; 

розчарованість, відчай; руйнування «життєвої організації», психічна 

дезорганізація, беззмістовне існування; егоцентричність, честолюбство та 



агресивність [182]. Дійсно, перебуваючи на межі двох культур і намагання 

синтезувати ці культури, людина здатна вдаватись до таких психологічних 

конфліктів, які, в свою чергу, спроможні допомогти особистості віднайти 

відповіді на поставленні питання. 

Досить важливим у нашому дослідженні постає концепція 

Е.Дюркгейма. Саме він вводить соціологічне поняття аномії, як наслідок 

розриву соціальних зв’язків. «Аномія – це стан суспільства, в якому ті чи 

інші області соціального життя, типи соціальних відносин і поведінка людей 

випадає із сфери нормативного регулювання зі сторони суспільства, коли 

відсутні необхідні для цього норми, або коли значна частина громадян не 

вважають за потрібне слідувати існуючим нормам» [25, c.112]. Тобто, аномія, 

по-перше, фіксує розрив між поставленими цілями і очікуваним результатом, 

який передбачений суспільством, а, з іншої сторони, реальними засобами їх 

реалізації. 

Сам Е. Дюркгейм вважав, що це не виняток, а хвороба, яка паразитує 

промислове суспільство. Заохочуванні суспільством цінності 

індивідуального успіху, стикаються з нерівністю в засобах та ресурсах їх 

здійснення, що породжує конфлікт та аномію. 

Р.Мертон стверджував, що у конкурентоздатному та сегментованому 

суспільстві панує атмосфера взаємної недовіри, соціальної дезорганізації, 

коли цінності перебувають у вирі приватних інтересів, а саме суспільство 

являє собою «арену» конфліктів. Тому, аномія є цілком очевидним 

результатом розбіжностей між двома елементами ціннісно-нормативної 

структури суспільства. Наслідком аномії, на думку автора, є деморалізація 

поведінки людей і дезорганізація соціальної системи. 

На думку американського соціолога Т.Парсонса, аномія протилежна 

інституалізації. Вона означає порушення будь-якого нормативного порядку, 

який заснований на інституціональному закріпленні рольових очікувань та 

відповідних санкцій [98]. 



Однак,не зважаючи на загрозливі тенденції аномії все ж вона також 

виявляє маргінальність, але не тільки вже на особистісному рівні, а на 

суспільному. Де суспільство загалом має вирішувати ті проблеми, які 

постають перед ним, що заважають його конструктивному розвитку. В цьому 

контексті Е.Стоунквіст стверджує, що в кожному із нас  перебуває досить 

велика кількість соціальних двійників, які асоціюються із маргінальність.  

Так Р.Парк акцентував увагу на тому, що маргінальна особистість 

знаходиться до існування на межі двох культур і двох суспільств, але така 

особистість ніколи не буде прийнята в жодному із них, а тому приречена 

існувати з розщепленою свідомістю. То, навпаки Е.Стоунквіст, вважав, що 

процес адаптації людини до нових умов призводить до формування 

особистості з новими здібностями. Цей процес, на думку автора, є тривалим. 

Приблизно він триває 20 років, тому Е.Стоунквіст, виокремлює фази 

становлення маргінальної особистості. 

Перша фаза характеризується тим, що індивід поки що не усвідомлює 

того, що його життя визначається культурним конфліктом, а сам індивід 

намагається слідувати та сповідувати домінуючу культуру. 

На другій фазі особистість усвідомлює протікання конфлікту і саме на 

цій стадії людина набуває статусу існування – маргіналу. 

Вже на третій фазі особистість здійснює успішні або безуспішні спроби 

прилаштування до ситуацій, розв’язання конфліктів. 

Отже, концепції маргінальної особистості Р.Парка та Е.Стоунквіста 

описують внутрішній світ маргінала і стали основоположниками традиції 

психологічного номіналізма в тлумаченні маргінальності. 

В подальшому концепція маргінальності, а саме друга половина ХХ 

століття, особливо активно розроблялась в американській соціології і вже 

сама проблема маргінальності не обмежувалась лише культурними чи 

расовими гібридами, як у Р.Парсонса та Е.Стоунквіста. так, наприклад, такий 

дослідник як Д.Головенськи вважав, що поняття «маргінальна особистість» є 



не що інше як соціологічна фікція. Інший дослідник А.Грін стверджував, що 

термін «маргінальна людина» це всеохоплюючий термін, який в себе 

включає все і не виключає нічого і тому його слід вживати лише тоді, коли 

чітко окреслені рамки його вживання. 

Ускладнення соціальних процесів з необхідністю вимагав від науковців 

поглибленого розуміння даного терміну. Розширювалось коло випадків 

маргінальності і тому формувались і нові підходи щодо розгляду даної 

проблеми. 

У зв’язку із цим в Америці виникає ціла низка шкіл, які досліджують 

маргінальність. Але, разом з тим, в Штатах вже ж таки виокремлюється так 

звана американська традиція, яка акцентує увагу на культурному конфлікті, 

який виникає внаслідок переходу з однієї соціальної спільності до іншої, що 

й постає джерелом формування маргінальної особистості. Традиції Р.Парка 

та Е.Стоунквіста продовжують такі дослідники як А.Антоновські, К.Гласс, 

М.Гордон, В.Вудс та інші. Вони зосереджують свою дослідницьку увагу на 

психосоціальному впливові на особистість, подвійному її статусу та ролі, які 

виникають в результаті конфлікту культур. Але, разом із тим, формуються 

декілька різних підходів щодо розуміння маргінальності. Так, зокрема 

Е.Хьюз звернув увагу на ті труднощі з яким стикаються жінки та чорношкірі 

в процесі освоєння нових професій. Автор, використовуючи свої власні 

спостереження, акцентує увагу на тому, що маргінальність не слід зводити 

лише до расових чи культурних змішень, а, перш за все, її розгляд слід 

пов’язувати із соціальною мобільністю. Він стверджує, що «маргінальність 

має місце де завгодно, а саме там де відбуваються достатні соціальні 

зрушення і обумовлює появу людей, які знаходяться в позиції невизначеності 

стосовно соціальної ідентифікації, яка супроводжується конфліктами 

лояльності та розчарування особистісних чи групових устремлінь» [175]. 

Так автор, розвиваючи власну концепцію маргінальності, стверджував, 

що досить важливими є, так звані, перехідні фази, які забезпечують перехід 



від одного способу життя до іншого, від однієї культури до іншої. Так 

маргінальність автор розглядав включаючи будь-яку ситуацію, з якою 

особистість хоча б частково ідентифікується, наприклад, навчання в коледжі, 

здобуття професійних навичок тощо, але маргінальність завжди передбачає 

подвійність статусів, які повністю особистість не приймає, оскільки кожна 

особистість приймає участь в великій кількості соціальних взаємовідносин у 

гетерогенному суспільстві. Дана концепція є досить дієвою у руслі тих 

соціальних перетворень, якими характеризується сучасний розвиток світу. 

Оскільки саме ці зміни стають джерелами маргінальності. 

Подальший розвиток проблеми маргінальності пов’язаний із ім’ям 

Х. Дікі-Кларка, де автор аналізує поняття маргінальної ситуації. Він вважав, 

що розгляд проблеми маргінальності тільки в контексті культурного 

конфлікту є досить спрощеним, оскільки люди, які підкорюються одній 

культурі з необхідністю засвоюють домінуючу культуру. Беручи до уваги 

концепцію Р.Мертона, а саме наявність культурних та соціальних змін в 

суспільстві, Х. Дікі-Кларк формує власне розуміння маргінальної ситуації. 

«Маргінальна ситуація – це групи або індивіди, які займають визначенні 

позиції у суспільстві, тобто вони включені у систему соціальних відносин, з 

однієї сторони, а, з іншої, належать до культурної страти» [174]. Але, автор 

при цьому наголошує на тому, що між цими двома позиціями індивіда 

повинно бути співпадіння. Аналізуючи далі Х. Дікі-Кларк, говорить про те, 

що таке співпадіння, як правило, відсутнє, наприклад, у випадку етнічних 

меншин, які активно намагаються засвоїти традиції домінуючої культури, 

але, в той же час, виключаються із неї. Саме це є прикладом маргінальної 

ситуації, в якій опиняється людина. 

Отже, американська школа соціології у дослідженні маргінальності 

акцентує увагу на дослідженні структурної (соціальної) маргінальності. І, в 

цьому аспекті, об’єктом дослідження маргінальності стають соціально -

ізольовані групи в структурі суспільства. Як зауважує Дж.Б.Манчині, такий 



тип маргінальності відноситься до такої  частини населення, яка позбавлена 

громадянських прав, у якої немає доступу до засобів виробництва в системі 

розподілу, що призводить до бідності та безвладності. Тобто, виникає новий 

підхід щодо розгляду маргінальності, що збагачує її розгляд різними видами 

конфліктів пригнічення та експлуатації. Такий тип маргінальності 

розглядається як природне слідування капіталістичної економічної системи. 

Дж.Б.Манчині зауважує, що таке розуміння маргінальності наближене до 

концепцій не американської школи, а до концепцій К.Маркса та Ф.Енгельса, 

які фокусують свою увагу не на соціальному, а на особистісному зростанні 

[177]. 

Загальновідомо, що К.Маркс досліджував економічний механізм 

відтворення надлишкової або додаткової частини робочого населення в 

процесі розвитку капіталістичних виробничих відносин, розглядаючи її як 

наслідок властивий капіталістичному виробництву закону народонаселення. 

Самого терміну «маргінальність» на той час ще не існувало, однак, описана 

К.Марксом, та частина населення, яка виникає внаслідок дії  капіталістичного 

способу виробництва закону народонаселення досить співзвучна із 

концепцією маргінальності, яка характерна для європейської традиції.  

В літературі під європейською традицією розуміють розгляд 

маргінальності, по-перше, концепції, які зосереджують свою увагу на 

дослідженні «околишніх» груп в соціальній структурі суспільства, а, по -

друге, концепція маргінальності не постає головним об’єктом теоретичних 

пошуків, вона перенесена з інших традицій у готовому вигляді і відповідає 

традиціям і нормам суспільного життя і способу її пізнання. Тобто, у самому 

загальному розумінні маргінальність пов’язують з виключенням індивідів чи 

соціальних груп з системи суспільних зв’язків. 

У французькій соціологічній школі утвердилась точка зору про те, що 

маргінальність це наслідок конфлікту з загальноприйнятими нормами і є 

«продуктом розпаду суспільства, яке вражено кризою». Основними 



причинами цього розпаду називають два аспекти маргінальності. Перший – 

розрив традиційних зв’язків і створення власного, зовсім іншого світу. 

Другий – постійне витіснення, або насильницьке витіснення за межі 

законності. «Маргінал схожий на всіх, і в той же час ідентичний з усіма, але 

він є калікою серед собі подібних – людина з відсіченими коріннями, 

розділений на куски в самому серці рідної культури, рідного середовища» 

[140]. 

В німецькій соціологічній літературі дещо інший підхід щодо 

розуміння маргінальності. Дослідники її трактують в області соціальної 

структури як до суспільної позиції, яка характеризується високою соціальної 

дистанцією по відношенню до домінантної культури. Для позначення 

соціальної категорії людей, які перебувають в маргінальному становищі, їх 

характеризують як «проблемна група», «соціально зневажаючи прошарки», а 

в буденній мові використовуються такі словосполучення як «покидьки», 

«асоціальні», «дно» тощо. Також в усталеній німецькій соціологічній 

літературі до маргінальних груп відносять різні гетерогенні групи, 

наприклад, цигани, іноземні робітники, гомосексуалісти, пияки, наркомани, 

молодіжні субкультури, жебраки та звільненні злочинці. Але, в сучасній 

літературі відзначається вже інший підхід, а саме виокремлюють такі 

характеристики маргіналів як бідність соціальних контактів, розчарованість, 

песимізм, апатія, агресія, що досить часто пов’язують із економічною 

кризою, політичною зневірою, культурним різнобарв’ям, виникненням 

великої кількості субкультур, поширенням масової культури тощо.  

Англійський соціолог К.Рабан розглядає маргінальність як результат 

процесу, в якому окремі особистості чи групи відсторонюються від участі в 

різних інститутах, все більше витісняються на край основної течії життя 

суспільства та втрачають можливість приймати участь в її організації. Тобто, 

маргінальна особистість – це аутсайдер, чужак у суспільстві [180]. 



У сучасній соціологічній літературі виокремлюють наступні аспекти 

маргінальності. Такі як економічна, політична, соціальна. Економічна 

маргінальність розглядається як відсторонення людини від діяльності та 

споживання. Політична маргінальність, у свою чергу, характеризується як 

позбавлення права вибору, відчуження від участі в звичайному політичному 

житті, від доступу до формального політичного впливу. Соціальна сфера 

маргінальності це втрата суспільного престижу. 

Отже, розглянуті традиції та концепції маргінальності, маргінальної 

особистості, маргінальної ситуації дозволяють сказати, що концепція 

маргінальності перестала бути унітарною, в ній щонайменше виокремилось 

три головні направлення, а саме: культурна, структурна та маргінальність 

соціальної ролі. 

Культурна маргінальність в класичному її розумінні зводиться до 

процесів крос культурних контактів та асиміляції. В основі цього типу 

маргінальності взаємовідношення систем цінностей двох або більше культур, 

в яких приймає участь індивід і результатом цієї взаємодії є невизначеність 

ролі та статусу особистості. Класичними концепціями даного підходу 

описані нами позиції Р.Парка та Е.Стоунквіста. 

Маргінальність соціальної ролі цей тип маргінальності розглядається в 

наступних випадках: як наслідок невдачі при спробі наблизитись до 

домінантної групи; виконання соціальної ролі, яка знаходиться між двома 

різноманітними ролями; одночасне членство в групах, які відносяться до 

маргінальних; або приналежність до соціальних груп, які знаходяться поза 

соціальної організацією суспільства, наприклад, цигани, безпритульні. 

Структурна маргінальність характеризує політичне, економічне, 

соціальне безсилля деяких індивідів, які позбавленні прав або поставленні у 

невигідне становище всередині суспільства. 

Ще варто наголосити на тому, що крім зазначених типів маргінальності 

Дж.Манчині виокремлює поняття сутнісної або процесуальної 



маргінальності. Сама сутнісна маргінальність узагальнює в собі ознаки з 

культурною та структурною маргінальність, з одного боку, а, з іншого, з 

соціально-рольовою. 

Кожна особистість з різним рівнем інтенсивності пристосовується до 

соціальних умов, особливо у сучасних умовах розгортання глобалізаційних 

конфліктів. В сучасній філософській літературі, в залежності від 

особливостей переживання людей умовно розділяють на три основних типи. 

Перший тип – це ті, хто вважає себе господарями долі. Їх прийнято називати 

інтерналами. Другий тип – це ті, хто шукає причини своїх невдач назовні і 

приймає виклики долі як цілком природній процес, тобто «плити за течією» 

їх цілком влаштовує. Такий тип особистостей називають екстерналами. І 

третій тип – маргінали. Це ті, хто невпевнений у своїх соціальних позиціях. 

Інтернали пояснюють все, що з ними відбувається залежно від їх 

власних індивідуальних особливостей, поведінкою, характером, здібностями. 

Вони беруть на себе відповідальність за всі прийняті ними рішення та 

виконанні дії. Особистості такого типу впевненні, що їх власна поведінка 

визначає все, що вони отримують від зовнішнього світу. «Той, хто вміє 

справлятись з конфліктами шляхом визнання та регулювання, той бере під 

свій контроль ритм історії. Той, хто втрачає таку можливість, дістає цей ритм 

собі у супротивники» [173, c.140]. 

Екстернали ж навпаки мають схильність перекладати відповідальність 

на інших, наприклад, на зовнішні фактори, на інших людей, на оточуюче 

середовище, недоліки виховання, на долю тощо. Вони цілком впевненні у 

тому, що хід подій обумовлений силами, які їм не підвладні і знаходяться 

поза їх контролем. Коли такий тип особистості потрапляє у невизначену 

ситуацію і опиняється перед вибором, вони вважають, що будь-який вибір, 

конкурентна боротьба є безглуздою, бо від самої людини нічого не залежить. 

Винними є зовнішні обставини, інші люди, їх постійна невдача, а якщо все 



вирішується із позитивним результатом, то ніякої заслуги особистості при 

цьому немає. 

Якщо психологічно характеризувати ці два типи особистостей то слід 

сказати, що інтернали – це відповідальні особистості, послідовні, впевненні в 

собі, емоційно стабільні. А екстернали – тривожні, репресивні, схильні до 

агресії, безвідповідальні, відмежовуються від суперечливих обставин. 

Маргінали, в свою чергу, характеризуються невизначеністю стосовно 

своїх соціальних позицій та дій. На перший погляд це безконфліктний тип 

особистості. Але, у маргіналів завжди присутній внутрішньоособистісний 

конфлікт. Тому, варто сказати, що будь-який тип особистості є, насамперед, 

інтерсуб’єктивністю, що й характеризує її як джерело соціальних конфліктів.  

Згаданий нами американський дослідник Р.Парк вважав, що маргінальна 

особистість є найбільш цивілізованою людиною, оскільки здатна приймати 

до уваги та аналізувати одночасно декілька підходів, точок зору стосовно 

вирішення будь-якої проблеми. 

Отже, визначальним у маргінальності є те, що особистість опиняється 

на межі двох культур як наслідок розгортання глобалізаційних процесів і 

налагодження, при цьому, міжкультурної комунікації. Але, ця межевість має 

два суттєвих аспекти. По-перше, це призводить до того, що особистість 

перебуває у соціально-психологічній дисгармонії, також втратою 

самоідентичності, а також намагання «знайти себе». По-друге, саме 

маргінальність сприяє особистісному та індивідуальному зростанню. Той 

факт, що маргінал здатен свідомо розрізняти двоякість ситуації, у яку він 

потрапляє і приймати як одну, так і іншу сторони, тобто здійснювати вибір, 

характеризує зрілість особистості, її індивідуалізацію. 

 

Висновки до другого розділу 

 



Конкуренція є невід’ємною умовою людського існування, яка 

забезпечує якісно новий рівень розвитку людини й суспільства. А 

конкурентоздатність виступає тим необхідним в житті людини, що 

обумовлює особливий статус людини у природі. Саме завдяки 

конкурентоздатності людина й виокремлюється від природи й створює 

олюднену природу – суспільство та ті соціальні відносини, які задовольняють 

її інтереси і потреби, а також окреслює перспективи власного розвитку, перш 

за все, змагаючись із собою. 

Конкурентоздатність виступає умовою самореалізації людини, 

особливо в сучасних умовах розвитку світу. Оскільки новими умовами 

соціалізації людини є ситуативний світ і до цього її ніхто не готував, не 

надавав ніяких орієнтирів і стандартів поведінки. А тому досить важливим 

моментом у становленні особистості має постати її ідентифікація себе з 

успішною людиною, налаштування себе на конструктивний лад. Отже, 

конкурентоздатність пов’язана із самоідентифікацією на успіх, на виграш у 

конкурентній боротьбі і це досить потужно впливає на розгортання 

креативного потенціалу особистості. Сутнісними ознаками 

конкурентоздатної особистості є схильність до творчості, цілеспрямованість, 

рішучість, вміння ризикувати, автономність, що забезпечує самій особистості 

бути конкурентною в умовах розвитку сучасного світу. Таку якість свого 

існування як конкурентоздатність особистість має формувати виключно 

через самість, завдяки своїй активності та саморозвитку. 

У сучасних умовах розвитку світу особистості з різною швидкістю 

адаптуються до постійних змін соціального довкілля. Одним із визначальних 

чинників адаптації виступає маргінальність, яка дозволяє особистості 

розглянути всі можливі варіанти щодо прийняття рішень, оскільки 

маргінальна особистість без врахування всіх можливих варіантів діяти не 

буде. Визначальним у маргінальності є те, що особистість опиняється на 

межі двох культур як наслідок розгортання глобалізаційних процесів і 



налагодження, при цьому, міжкультурної комунікації. Але, ця межевість має 

два суттєвих аспекти. По-перше, це призводить до того, що особистість 

перебуває у соціально-психологічній дисгармонії, також характеризується 

втратою самоідентичності й намагання «знайти себе». По-друге, саме 

маргінальність сприяє особистісному та індивідуальному зростанню. Той 

факт, що маргінал здатен свідомо розрізняти двоякість ситуації, у яку він 

потрапляє і приймати як одну, так і іншу сторони, тобто здійснювати вибір, 

характеризує зрілість особистості, її  індивідуалізацію. 

Сучасна особистість з необхідністю має володіти такими якостями як 

конкурентоздатність та конкурентоспроможність. Де досить часто в науковій 

літературі данні поняття ототожнюють. Звернувшись до етимологічного 

походження слів варто сказати, що між ними існує досить суттєва різниця. 

Основною відмінністю між даними термінами є те, що спроможність – 

означає можливість реалізувати свої вміння, а здатність, у свою чергу, це 

притаманне людині уміння здійснити задумане. А тому конкурентоздатність  

ми тлумачимо як наявність у людини відповідних властивостей, які 

дозволяють її ставати переможцем у конкурентній боротьбі. А, 

конкурентоспроможність – це наявність можливостей конкурувати. 

Прискорений розвиток всіх сфер життєдіяльності людей (економіка, 

політика, культура) вимагає від особистостей здатності адаптуватися до 

надзвичайно складних умов її життєдіяльності. Зокрема до нових правил 

ринкової економіки, боротьби за вищий статус у суспільстві, оволодівати 

новими знаннями та навичками у доланні перешкод, досягаючи при цьому 

поставленої мети. Так, звісно мова йде про конкурентоспроможну 

особистість. Конкурентоспроможною є та особистість, яка здатна швидко 

адаптуватися до постійних змін у суспільстві, науково-технічного прогресу й 

нових видів діяльності, налагодження нових форм спілкування, зберігаючи 

свою власну ідентичність та індивідуальність. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

3.1. Виклики масовізації українському суспільству 

 

На сучасному етапі розвитку Земної цивілізації глобалізаційні процеси 

є основними векторами розвитку всіх країн світу. На сьогодні відокремлено, 

ізольовано не може розвиватись жодна країна світу. Тому актуальними 

питаннями постають як розвиватись у єдності, при цьому зберігати власну 

ідентичність. «Глобалізація цілком очевидна, перш за все, як самий 

загальний вектор розвитку світу» [11, с.26]. 



Інтенсивне розгортання глобалізаційних процесів, особливо з другої 

половини ХХ століття, сприяє масовізації всіх сфер людської 

життєдіяльності, завдяки комп’ютеризації та віртуалізації, які постають 

основними детермінантами зазначених процесів. Українське суспільство, з 

одного боку, активно включається у глобалізаційні процеси, а, з іншого, 

маючи пострадянське минуле, ще не здатне дивитись вперед, не озираючись 

назад, оскільки питому вагу населення України складають так звані «homo 

soveticus».  

Глобалізаційні процеси це виклики людству, які мають бути 

подоланими. Але, варто перед собою ставити наступні питання: чим 

завершаться процеси глобалізації, як буде виглядати глобалізований світ? 

Перед українським суспільством теж мають постати такі питання, щоб 

глобалізація не поставала загрозою для подальшого розвитку українського 

суспільства. 

Характерними особливостями розгортання глобалізаційних процесів як 

для українського суспільства, так і для інших країн світу є явища масовізації, 

технологізації, інформатизації всіх сфер життєдіяльності людей. Це, 

більшість науковців, пов’язує із зростаючим впливом економіки. 

Капіталістичний спосіб виробництва є яскравим прикладом масового 

виробництва. Саме із сфери економіки масовізація розповсюджується на інші 

сфери суспільства, а саме – на науку, мистецтво, різні види послуг, 

управління, споживання, побут, культуру, спілкування між людьми тощо. 

Каталізаторами даних процесів постають різні форми масової культури, що 

пов’язані із виникненням та функціонуванням у суспільстві різних видів 

масової інформації. Саме масове виробництво та масове споживання 

призводить до стандартизації потреб та способів їх задоволення. «Маси 

виникають там, де люди позбавленні свого справжнього обличчя, коріння та 

ґрунту, де вони стали керованими й взаємозамінними. Все це відбувається 



внаслідок технічного розвитку» [171, с.143]. Отже, явище масовізації є 

надбанням нашого часу і воно є характерним для всього світу. 

Процеси масовізації, які були описані ще у другій половині ХХ 

століття потребують корекції щодо розуміння їх розповсюдження та 

наслідки, які вони в собі несуть. Адже на сьогодні постає проблема 

ідентичності як такої, оскільки з необхідністю люди вимушені формувати як 

національну, так і глобальну ідентичності. І саме масовізація, на нашу думку, 

має дві суттєві визначеності, які вже описані у двох названих концепціях. 

Але варто наголосити, що, з одного боку, вона має деструктивні наслідки, 

оскільки людина втрачає унікальність і неповторність, те що її вирізняє з 

поміж інших. А, з іншого боку, масовізація як раз і дозволяє людині віднайти 

те, що притаманно виключно їй і нікому іншому. Так само стосовно й 

глобального виміру існування країн. Наприклад, те що відбувається у нас на 

очах. Створення блоків країн, альянсів, але разом з тим вони не 

відмовляються від своєї унікальності, ментальності, культури тощо. 

Незважаючи на те, що коли людина відчуває себе невід’ємною частиною 

маси вона тим самим відчуває свою повну ідентичність з усіма іншими. «В 

усіх є голови, в усіх є руки, а чим вони відрізняються, не так вже й важливо. 

Заради цієї рівності вони стають масою» [89, с.44]. Тобто, з цього слідує, що 

в людині відсутнє критичне відношення до чого-небудь і, перш за все, до 

самої себе. 

Отже, масовізація свідомості людини виступає також її захисним 

механізмом, адже у сучасних умовах розвитку суспільств людина опиняється 

у безвиході. З одного боку, їй необхідно примати такі рішення до яких її 

ніхто не готував, а ні система освіти, а ні виховання тощо. А, з іншого боку, 

вона цілком може прилаштуватись до цих змін, які відбуваються навколо неї. 

А саме діяти так як всі, думати так як всі. Але, при цьому дослідники все ж 

таки вказують на положення індивіда у сучасному суспільстві. Досить 

важливим є той факт, що й Х.Ортега-і-Гассет і С.Московічі, не применшують 



ролі особистісного саморозвитку індивіда. Однак, при цьому вони вказують 

на неминучість стандартизації поведінки людини, потреб та способів їх 

задоволення. Так, стаючи одним цілим, люди цим самим набувають нових 

якостей і їх дії набувають спонтанного характеру. Оскільки сучасний етап 

розгортання глобалізаційних процесів означає те, що особистісне буття це 

завжди болісний вибір, ризик соціальної дії, що обумовлює відповідальність 

за себе й за інших. А тому не всі люди погоджуються на такий спосіб життя. 

Саме відмова від особистісного буття це згода на залежний, 

безвідповідальний, соціально-пристосовницький спосіб життя. Така доля 

спіткає сучасне людство. 

Інтенсивне розгортання глобалізаційних процесів глобалізувало й маси. 

Де вони постають новими суб’єктами історичного розвитку. Одним із тих, 

хто намагався систематизувати всі підходи щодо тлумачення мас був 

американський соціолог Д.Белл. У своїй роботі «Кінець ідеології» він 

виокремлює п’ять основних значень досліджуваного терміну. Перше – маси 

як недефернційована множинність, (як протилежність класу або іншому 

відносно стійкому утворенню). Характерними рисами людей, які є частиною 

маси є комформізм, безвідповідальність, втрата індивідуальності. Також 

характерними ознаками є споживання інформації, яка розповсюджується 

засобами масової інформації, при розповсюдження носить однорідний 

характер. Це призводить автора до висновку, що засоби масової інформації 

створюють «свою» людину-масу, яка є відмінною від людини реальної. 

Друге, смисл маси зводиться до неуцтва. До такого висновку автор 

приходить, дослідивши роботу Х.Ортеги-і-Гассета «Повстання мас», де 

масовізація розуміється як занепад культури. Третє, процеси масовізації 

пов’язані із індустріальним способом виробництва, де суспільство 

перетворюється на «механічне суспільство». Люди поступово починають 

вести однаковий спосіб життя, у них однакові пристрасті та переваги. Тобто, 

відбувається поступове перетворення індивідуального у виконання 



технологічних функцій. Четверте, маси розуміються як бюрократичний тип 

суспільства. Таке розуміння масового суспільства спостерігається у роботах 

М.Вебера, К.Маннгейма, Р.Ліпсета, Д.Рісмана, Е.Фромма. Суть даних 

концепцій зводиться до того, що орієнтація виробництва, а особливо 

підвищення його ефективності, створює таку ситуацію, що всі рішення 

приймаються «зверху», на відстані від основних виробників, які, у свою 

чергу, втрачають особистісні характеристики і починають діяти на благо 

стадності. П’яте, це психологічне визначення мас, яке було ще засноване 

Г.Лебоном, а потім продовжене З.Фройдом, які вважали, що поведінка людей 

у натовпі пов’язана з «масовим психозом» [151]. 

У даному дослідженні варто звернути увагу на точку зору Е.Канетті. 

Він вважав, що маса завжди прагне до зростання; всередині самої маси панує 

рівність; для маси характерна щільність; і вона потребує спрямування [51, 

Див. 392 – 444]. 

Особливістю сучасного існування мас є те, що вони вже не потребують 

ані вождя, хто б скеровував їх діяння, ані абстрактної ідеї до якої вони б 

прагнули. «Біда в тому, що маси набралися рішучості взяти на себе функції 

меншості, не обмежуються й не можуть обмежитись тільки сферою розваг, 

але стають стрижнем нашого часу. Забігаючи наперед скажу, що новоявлені 

політичні режими, які нещодавно виникли, являються мені ні чим іншим, як 

політичним диктатом мас» [97, с. 15]. 

Отже, зважаючи на вище сказане, то варто переосмислити положення 

індивідів у сучасному суспільстві. Адже ми дійсно спостерігаємо на сьогодні 

стандартизацію поведінки індивідів, потреб та способів їх задоволення. 

Об’єднуючись у ціле, індивіди, тим самим, набувають нової якості свого 

існування і дії їх набувають спонтанного характеру. 

Цілком очевидним є той факт, що в ході історичного розвитку 

змінювались уявлення про натовп та маси. Так, протягом століття змінювали 

як теорії, так і політичний та соціальний контексти, в яких маси 



створювались. Ці контексти змінювались не одноразово та іноді досить 

радикально. Наприкінці ХІХ століття виникають режими, які призводять до 

світових війн, виникненні таких політичних систем, що опирались, головним 

чином, на дії мас особливо по відношенню до ідеології. У своїй діяльності 

дані режими використовували психологію натовпу у власних цілях. Але, 

варто сказати, що ХХ століття ознаменувалось протистоянням 

індивідуальності, в умовах підйому та мобілізації мас. І саме це зумовило 

виникнення питання про керованість масами. Де ХХ століття також 

характеризувалось такою тезою, що люди опинились повністю під владою 

ватажків. Дійсно таку здібність захоплювати можна спостерігати не тільки у 

історичних постатей, а й у менш значимих персонажів, які мають владу у 

повсякденному житті, наприклад, тих хто, здійснює управління 

інтелектуальним аспектом життя мас людей, в області мистецтва, літератури, 

бізнесу, промисловості, спорту та розваг. Поклоніння лідерам досить 

потужно сприяє розвиток засобів масової інформації, адже вони як 

створюють, так і розвінчують кумирів. 

У згадуваній роботі « Психологія натовпу» Г.Лебон, намагався дати 

класифікацію мас, яка включала такі аспекти як: бунти, касти, секти, 

комітети тощо. І саме із тих часів у соціальній теорії з’явилась традиція 

встановлювати розмежування між масами та групами, й інститутами. Ми 

кожного дня, у повсякденному житті, спостерігаємо маси та натовп, які 

заповнюють вулиці, транспорт і ще один аспект у тому, що й засоби масової 

інформації акцентують нашу увагу на масовості усіх сфер життєдіяльності 

людей. 

Однією із особливостей існування маси є її соціальна значимість. 

Тобто, в більшості випадків маси виражають соціальні настрої, які 

реалізуються у соціальних рухах, наприклад, марші на захист миру, 

об’єднання проти атомної індустрії, рухи по захисту громадянських прав 

тощо. Ці рухи можуть носити як політичний, так і релігійний характер.  



У традиційному розумінні зміст життя людини та мета визначались 

удосконаленістю людини, але сучасність значно відрізняється від 

традиційних уявлень, тому що сучасна людина переймається пізнанням світу 

для вдосконалення речей. 

З наведених концепцій цілком очевидним постає той факт, що явища 

масовізації привертали увагу дослідників особливо на зламі історичних епох. 

Вивчення мас ставали предметом вивчення багатьох вчених з різних країн 

світу. Ретельного вивчення потребували такі процеси як навіювання, 

наслідування, поведінка окремої особистості та натовпу, взаємодія лідера та 

маси. Ідеї, що виникли наприкінці ХІХ століття, щодо дослідження мас, 

набули на сьогодні нового етапу свого існування, у зв’язку із інтенсивним 

розгортанням глобалізаційних процесів. Нові соціальні умови розвитку 

людей як створюють, так і руйнують людські спільноти. Соціальні зв’язки 

набувають також нового характеру існування, маси стають – світовими. 

Формування особистості в сучасному українському суспільстві, яке 

перебуває в процесі сутнісних трансформацій, вимагає змін, в першу чергу, в 

соціокультурній сфері. Саме зміни в соціокультурній сфері є внутрішнім 

процесом змін. Такі зміни мають створити нову соціокультурну концепцію, 

яка повинна подолати різку конфронтацію в українському суспільстві. 

На думку сучасного українського дослідника Є. Р. Борінштейна, 

українське суспільство все ще ніяк не може позбутись радянського минулого. 

«посткомуністичне українське суспільство, що трансформується, живе 

частково в минулому, частково в майбутньому, але й досі «не в сьогоденні»» 

[24, 78]. Тому, зважаючи на це сучасний стан українського суспільства все 

ще залишається перехідним, який супроводжується низкою змін. 

Наше суспільство характеризується унікальними способами 

трансформацій. Так на думку Є. Р. Борінштейна, українське суспільство існує 

в чотирьох світах, епохах, які за своїм змістом різні і, можна сказати, 



суперечливі: традиційній, індустріальній, соціалістичній і 

постмодернізаційний [24]. 

Вживання терміну “трансформація” потребує з’ясування його 

значення. Так, наприклад, український дослідник Е. І. Суїменко вважає, що 

проблема сутності трансформації в сучасному українському суспільстві не 

має чіткої визначеності і саме поняття «трансформація», на його думку, є 

незробленим [129]. 

Поняття «трансформація» походить від латинського «transformation» і в 

перекладі означає – зміна, перетворення. «Трансформація суспільства 

призводить до заміни соціокультурної реальності, яка була прийнята старим 

соціумом, на нову модель розвитку, «часовий інтервал», у ході якого один 

тип організації соціальної системи трансформується в інший» [41, 48].  

Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується 

протистоянням між капіталістичною модернізацією та соціалістичною 

модернізацією. Ця боротьба має досить гострий ідеологічний характер. 

Збереження, відтворення та формування національної культури протистоїть 

їм обом, що, в свою чергу, породжує конфлікт. Мета всіх цих процесів є 

соціокультурна трансформація, яка може мати і позитивні, і негативні 

наслідки. Стосовно ситуації в українському суспільстві, то її можна 

характеризувати як перехідну, що характеризується комплексом змін, які 

вносять перетворення в розвиток української культури.  

Кінець ХХ століття, особливо 90-ті роки, призвели до суттєвих змін в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства не тільки в Україні, а й в усіх 

країнах, які входили до складу Радянського Союзу. Трансформаційні 

процеси, які тривають в сучасному українському суспільстві, спрямовані на 

перехід до нової моделі розвитку. Ці процеси не є однозначним. Перехід до 

нової моделі передбачає, по-перше, руйнування старої соціокультурної 

моделі; по-друге, формування нової соціокультурної реальності. Ця нова 

соціокультурна дійсність передбачає створення і вибір нових цінностей, 



пріоритетів, методів адаптації, вибор нових соціальних ролей у вже 

зміненому суспільстві. 

Слід зауважити, що для українського суспільства така ситуація не є 

новою. Подібні перетворення відбувались ще на початку ХХ століття, відразу 

після Жовтневої революції 1917 року. Культура носила універсальний 

характер і домінувала протягом 70 років. Але сучасні зміни, які відбуваються 

мають глобальний характер існування. 

Сучасне українське суспільство переживає кардинальну зміну 

соціокультурної ситуації. Перехід від радянської ідеології до створення нової 

соціокультурної парадигми спричиняє серйозні наслідки, які проявляються у 

масовій дезорієнтації та втраті ідентифікації, яка, має як індивідуальний, так і 

суспільний характер. Втрата ідентифікації породжує зневіру у власні сили. 

«Людина їде по новому місту з застарілою мапою і дивується, чому вона 

натикається на стіни і не може знайти того, що їй потрібно. Ця 

невідповідність «території» застарілим уявленням про неї особливо чітко 

характеризувала українське суспільство в першій половині 90-х років (досить 

сильно характеризує його і зараз)» [24, 80]. 

Отже, трансформаційні процеси в Україні тривають від початку 90-х 

років ХХ століття і до нині. Для змін в соціокультурній реальності потрібен 

час. Але варто зауважити, що перехідний період не може тривати довго, 

оскільки це згубно буде впливати на культуру та інші сфери життєдіяльності 

суспільства. «Потрібен певний історичний час, перехідний період для 

проникнення нових норм соціального співжиття у повсякденну практику. 

Надто бажано, звичайно, щоб цей перехідний період суспільної 

трансформації не перетворився сам по собі на епоху, поглинувши життя 

цілого покоління, чи навіть, кількох поколінь» [65, 8]. Тому, сучасному 

українському суспільстві не слід зволікати і гальмувати, під натиском 

внутрішніх історичних перетворень, а треба усвідомлювати зміни, які 

відбуваються у світі і обов’язково змінюватись самим. 



Соціокультурні трансформації у посттоталітарних країнах, як правило, 

здійснюється стихійно, тому досить важко передбачити наслідки, а по де 

куди й практично неможливо. Це є особливою рисою для всіх 

посткомуністичних країн. Але все ж таки трансформаційні процеси 

здійснюються поетапно. Наприклад, сучасний український дослідник 

Є. Р. Борінштейн, виокремлює такі етапи трансформаційних процесів: 

перший – соціальна діагностика; другий – переоцінка існуючого стану 

суспільства та визнання його як кризового; третій – демонтаж старої 

соціальної системи; четвертий – ліквідація невідповідності існуючих 

характеристик необхідному рівню розвитку; і, п’ятий – нове самовизначення 

і формування соціальної орієнтації на нову соціокультурну реальність [24, 

80]. 

Отже, на нашу думку, така модель трансформацій є прийнятною, тому 

що для конструктивного вирішення будь-якої проблеми необхідно її 

усвідомлення, а потім вже конструювати кожний наступний етап у вирішенні 

конфлікту. 

Ще однією суттєвої характеристикою соціальної трансформації, для 

посттоталітарних країн, на думку О. Г. Данильяна, є конфліктність 

перехідного періоду. Так автор виділяє наступні конфлікти, які відбуваються 

в соціокультурній реальності: 

1. Конфлікт цінностей. Під час трансформаційних процесів, 

відбувається невідповідність ціннісних нормативів минулого з новими 

умовами розвитку суспільства. Побудова нової системи постає складним та 

суперечливим процесом, який є тривалим у часі. Але коли засвоєнні цінності 

минулого вже є невідповідними для нового етапу розвитку, а нові цінності 

тільки сформовані ще є непрацездатними, то це цілком може привести до 

стану колапсу в суспільстві; 2. конфлікт особистісних та групових 

ідентифікацій та адаптацій. Перехідний період характеризується 

нестабільністю і кожна особистість, соціальна група адаптується по різному. 



Одні сприймають трансформаційні процеси адекватно і паралельно 

змінюються самі, а інші ставляться до трансформацій як до такого стану, 

який приносить цілу низку проблем, які спричиняють внутрішній 

дискомфорт, що призводить до зламу особистості; 3. конфлікт тенденцій 

розвитку. Цей конфлікт постає підставою для цілої низки соціальних 

конфліктів в сучасному перехідному періоді; 4. конфлікт між консерваторами 

та модерзаційно налаштованих прошарків населення; 5. конфлікт між 

поколіннями; 6. конфлікт між столицею, великими містами і провінцією. Як 

правило, носії нових норм зосередженні в мегаполісах [45]. 

Отже, трансформаційні процеси в Україні мають суперечливий 

характер існування. Перш за все, це спричинено кризою в нашому 

суспільстві на етапі перетворень. Вона охопила майже всі сфери 

життєдіяльності суспільства. Але, на думку С. Л. Катаєва, криза під час 

трансформаційних процесів може призвести до заміни старих 

соціокультурних стереотипів на нову парадигму. Основною проблемою, що 

стоїть на заваді більш ефективному впровадженні трансформаційних 

процесів є нерівномірність розповсюдження у суспільстві. Це і призводить до 

протиріч і неузгодженостей [67]. Але, не зважаючи на це, нова парадигма 

формується, оскільки конфлікти, на сучасному етапі розвитку світу, не 

розглядаються лише традиційно, тобто як невідповідність, суперечність і 

зіткнення, а постають як специфічна форма взаємодії та співпраці, як 

комплекс дій, що направленні на вирішення конфлікту. 

Ключовими елементами трансформаційних процесів в Україні є 

ідеологічні, економічні, правові і адміністративні, технологічні. Варто 

сказати, що і економічні, і політичні складові трансформаційних процесів 

повинні спиратись на соціокультурні зміни. В свою чергу, соціокультурні 

трансформації характеризуються зміною і в індивідуальній культурі, і в 

ментальності, в зміні норм і цінностей. Ці процеси мають 

взаємообумовлений характер існування. Нажаль, програма змін в нашій 



країні, носить дещо інший характер. Соціокультурна трансформація не 

підкріплюється паралельно економічними і політичними трансформаціями. І, 

на думку П. Козловські, названі напрямки трансформацій вступають в 

протиріччя між собою. «У кризовому стані суспільства зв’язок між 

трансформаціями послаблений і, іноді, перебіг соціокультурної 

трансформації суперечить економічній або політичній чи соціальній» [54, 

77]. Але соціокультурна трансформація має і певну долю самостійності, 

незалежності від економічної, політичної і інших трансформацій.  

На сьогодні, в українському суспільстві все ще продовжується 

господарча криза, є успiшні спроби реформ, i водночас, продовжується 

дальший перебiг процесiв глибинної трансформацiї господарчого та 

суспiльного життя на нових засадах. Залишається неподоланим спад 

виробництва, бюджетний дефіцит, приховане та явне безробiття, але всі ці 

фактори мають й iншу сторону: змiцнення ефективних виробникiв при 

неспроможності неперспективних, зростання дiлової iнiцiативностi та 

господарчої самостiйнiстi дедалi бiльшої частини населення, дедалi 

вiдкритiший характер нашого суспiльства щодо зовнiшнього свiту.  

Сучасне українське суспільство на сьогодні має вирішувати цілу низку 

проблем. Серед них такі основні: це небезпека втрати взаєморозуміння та 

взаємодії між різними групами людей (українське суспільство є наскрізь 

індивідуалізованим, що проявляється у менталітеті українців); це 

маргіналізація індивідів, оскільки особистість відчуває значні труднощі у 

виборі ціннісних орієнтирів, тому що основи традиційної культури у 

суспільстві, яке динамічно розвивається, а тому як наслідок потужного 

впливу зазнають й культурні зразки, які, в свою чергу, відображають різні 

системи цінностей й мисленні людей і цілком логічно виникає наступне 

застереження, яке є однією із пересторог для розвитку українського 

суспільства – це збереження національної та культурної ідентичності, 

особливо це актуально при входженні України у глобалізаційні процеси. 



Варто зазначити, що людство намагається виробити методи адаптації 

людей до динамічних змін в усіх сферах життєдіяльності суспільств. Зокрема 

це ідея мультикультуралізму. «Із середини 1970-х рр. відбувається поворот 

від модернізаційної політики до політики мультикультуралізму, як підтримки 

нових культурних ідентичностей: етнічних, національних, релігійно-

фундаменталістських й ін.» [128, 96]. 

Загальновідомо, що мультикультуралізм означає консенсусне 

співіснування, партнерство, рівність великої кількості різних етнічних груп, 

культур в межах однієї країни. При цьому представників меншинств не 

знищують і не «заганяють» у гетто, а толерантно ставляться до їх культури. З 

боку держави надається всебічна соціальна підтримка інтеграції усіх етносів. 

І лише консолідація різноманітних етногруп у дієве громадянське 

суспільство може зробити ідею мультикультуралізму стабільним гарантом 

існування розвитку багатоетнічної держави. Слід зазначити, що 

мультикультуралізм не означає уніфікацію чи маргіналізацію індивідів. 

Процеси масовізації також суттєво впливають на формування ідентичності. 

Звісно ідея мультикультуралізму є мабуть найбільш складною та 

трудомісткою, але й конструктивною та перспективною у побудуванні 

стосунків як в окремо взятому суспільстві, так і на глобальному рівні 

існування держав, цивілізацій. 

Процеси масовізації є своєрідним іспитом, який з необхідністю складає 

кожна нація, етнос під час всеохоплюючої кризи. «Відбувається в деякій мірі 

«зіткнення ідентичностей». У цьому зіткненні перемагає та ідентичність, яка 

має велику історичну, культурну, етнічну й політичну глибину й силу» [128, 

97]. Для збереження власної ідентичності, на нашу думку, слід бути і 

об’єктом, і суб’єктом глобалізаційних процесів, наслідком яких є 

інтенсифікація масовізації та уніфікації. «Залишатися собою» можливо 

тільки враховуючи два основних аспекти. По-перше, трансформувати 

запозичені цінності під власні етнічні зразки, тобто поставати суб’єктом всіх 



змін; по-друге, передавати їх в адаптованому вигляді іншим націям. Великі 

нації успішно долають зазначені застереження, успішно модернізуються при 

цьому зберігають власну ідентичність та унікальність, наприклад, Японія.  

На сьогодні лідерами глобалізації виступають США, країни об’єднаної 

Європи, які потужно впливають на формування нового світового порядку. 

Тому для України життєво необхідно тісно співпрацювати з названими 

державами. Варто сказати, що й названі країни потребують співпраці з 

Україною, як країною комунікатором. «Цивілізаційна роль України у 

світовому просторі визначається її специфічними природними та 

географічними умовами – як окремого, так і цілісного соціокультурного й 

економіко-географічного регіону, що має перспективні можливості відіграти 

провідну роль у міжрегіональних і світових політичних процесах. Концепт 

«цивілізації» в поширеному політологічному дискурсі є синонімом 

універсального виміру специфічної та унікальної для кожного народу 

національної ідеї» [142]. 

Сучасна українська нація є унікальною цивілізацією, яка має свою 

історію, глибинні традиції, які об’єктивуються в мисленні, мові, культурі та 

інших складових суспільного буття.  

На сьогодні Україна чітко визначилась з вектором свого розвитку. 

Громадяни України обрали європейський шлях. Але при цьому слід чітко 

усвідомити те, що у нас є свої власні національні цінності, від яких ні в якому 

разі не слід відмовлятись під натиском глобалізації та масовізації. 

Наприклад, реформа в міністерстві внутрішніх справ, уніфікація під 

європейські стандарти. В цьому не має нічого загрозливого для розвитку 

української самобутності. А відмова від мови, відхід від традицій (хоча в 

цьому аспекті ми вже спостерігаємо трансформацію цінностей, наприклад, 

весільні традиції, де багато чого вже вестернізованого), є неприпустимим. 

Тому ні в якому разі не можна відмовлятись від національних держав, а 

також заперечувати національну ідентичність і надавати перевагу 



комерційним та приватним  інтересам. «Національна солідарність, втрачає 

свою попередню значущість» [62, 233]. Наслідки глобалізації та масовізації 

суспільств і, що стосується зокрема України, є досить суперечливими. По-

перше, вони постають загрозою для національних держав та національної 

ідентичності. По-друге, сама глобалізація та масовізація «стирають» кордони 

між людьми, сприяють зближенню та інтеграції різних соціальних груп, 

також посилює і спонукає до визначення своєї як культурної, так і 

цивілізаційної ідентичності. «Взаємодія між народами різних цивілізацій 

посилюється. Це веде до росту цивілізаційної самосвідомості, до 

поглиблення розуміння відмінностей між цивілізаціями і спільності в межах 

цивілізації» [158, 87]. 

Такі виклики масовізації як стандартизація культури, розчинення 

національної ідентичності, зростання впливу економіки на розвиток 

українського суспільства тощо спонукає до цілком адекватного відгуку – 

піднесенням націоналізму. «Сучасна глобалізація задає глобальну рамку, в 

якій цивілізації, регіони, національні держави, етнічні групи отримують 

можливість реконструювати свою історію та ідентичність» [67, 4]. 

Ще одним із суттєвих викликів масовізації українському суспільству є 

розвиток і розповсюдження постмодерністської культури. Основними 

ознаками якої є: плюралізм смислів, сумнівність моральних цінностей, цим 

самим висміюючи національні традиції тощо. «Постмодерн по суті 

намагається очистити національну ідентичність, зруйнувати її зміст, узагалі 

скасувати питання про ідентичність з порядку денного. У цьому контексті 

Постмодерн самий найлютіший ворог національної ідентичності» [128]. 

Зазначені виклики масовізації постають актуальними і на 

особистісному рівні існування. «Найактуальнішою є проблема соціалізації 

молоді, що визначається перехідним періодом її суб’єктивності, деякою 

маргінальністю соціальних і культурних позицій, невизначеністю соціальних 

ідентифікацій» [47, 271]. Отже, масовізація та трансформація всіх сфер 



життєдіяльності суспільств, зокрема українського, є своєрідним 

випробовуванням як для кожної особистості та суспільства в цілому. Варто 

сказати, що масовізація не тільки постає загрозою для національної 

ідентичності, а й для культурної. Зокрема зростання технологічної 

потужності, інформатизації сприяє також і зубожінню людей, особливо це 

загрожує суспільствам з перехідною економікою, яким є українське 

суспільство. «Технічний прогрес зменшив потребу в людських ресурсах, 

рушійна сила економічного процвітання споживачі, а не виробники, а 

відносно бідні не являють собою цінності як споживачі» [47, 274]. Отже, цим 

самим відбувається маргіналізацію особистості. Особистість стає 

невід’ємною частиною групи, яка перебуває за межами соціальної системи, 

відбувається так зване соціальне виключення цілої частини суспільства, яке 

складається із індивідів, які як працівники та споживачі втратили свою 

цінність, а їх людська значимість не береться до уваги взагалі. Зважаючи на 

це, у сучасній українській науковій літературі, впроваджується термін 

«соціальне виключення» [47, 275]. На думку сучасної української дослідниці 

Ю.І.Золотарьової, «соціальне виключення – це нова соціальна група, котра 

містить небезпеку кризи громадянського суспільства, підриває основи 

західної демократії й соціальної солідарності» [47, 276]. Дійсно зважаючи на 

це соціальне виключення є загрозою для суспільства, яке трансформується.  

В сучасному українському суспільстві одночасно відбувається, з 

одного боку, трансформація традиційних соціальних груп, а, з іншої, 

формуються нові види міжгрупової інтеграції, за такими ознаками: 

прибутками, формами власності, долученням до владних структур. Цілком 

логічно, що саме це викликає дві такі тенденції. Перша – радикальні зміни у 

формах власності. Це породжує конкурентоздатну особистість, тобто сприяє 

реалізації потенційних можливостей особистості. Друга тенденція навпаки 

породжує соціальне відчуження і поляризацію суспільства. Це проявляється 

через масове безробіття, деградацію економіки, політики, моралі тощо.  



Все це суттєво впливає на функціонування культури, адже саме вона на 

сьогодні перебуває під натиском двох тенденцій – зовнішньої та внутрішньої. 

Зовнішня – виклики глобалізації та уніфікації, а внутрішня – віднайдення 

власного шляху розвитку, як надання достойного  відгуку на виклики, що 

стоять перед національними культурами відповідно до власної культурної 

ідентичності. «Спостерігається певна невизначеність ціннісних орієнтацій, 

співіснування протилежних ціннісних уявлень в індивідуальній свідомості. 

Наявність консенсусних ціннісних настанов породжує серйозну проблему 

інтеріоризації соціальних детермінацій і не дозволяє можливості вважати 

формування соціальної ідентичності (як групової, так і індивідуальної) 

фактом, що відбувається» [47, 276]. 

Особливо небезпечним така ситуація є для молоді, яка тільки 

соціалізується і здійснює вибір ідентичності. «Невизначеність соціального 

статусу молоді, трансформація традиційних механізмів регуляції поведінки, 

руйнація соціальних стереотипів, норм і уявлень, що відбувається не без 

впливу культурної глобалізації, зумовлять процес маргіналізацію значної 

частини молоді і призведуть до розвитку та поширення або нігілізму, або 

фанатизму» [47, 277]. Нажаль ці загрози в деякій мірі є реалізованими, 

зокрема в правовій сфері. Традиційно найбільшою довірою українців 

користується церква, а найменшою – комерційні банки. За показниками 

довіри до інституту влади Україна посідає останні місця серед європейських 

країн. За даними Європейського соціального дослідження у 2011 році, 

Україна знаходилась на останньому місці серед 26 європейських країн щодо 

довіри до судово-правової системи та міліції. 

Під натиском масовізації відбувається маргіналізація особистості, 

оскільки існують труднощі соціалізації, немає чіткого розуміння норм та 

цінностей, що, в свою чергу, породжує соціальну фрустрацію. 

«Невідповідність самооцінки особистості і її реальних можливостей, яка 

може виникати й унаслідок соціального виключення, теж призводить до 



розвитку соціальної фрустрації, що в поведінці проявляється як соціальна 

апатія або підвищена агресивність» [47, 278]. 

Наслідками соціальної фрустрації є те, що під тиском процесів 

глобалізації та масовізації відбувається зниження контролю індивідів на 

процеси та події, які впливають на долі багатьох мільйонів людей. «Людина 

стає практично беззахисною перед силою не контрольованих нею процесів, а 

розвиток суспільства набуває непрогнозованого, спонтанного характеру» [47, 

274]. 

Саме в таких умовах особистість відмовляється від довгострокових 

планів, живе тільки сьогоденням, тим самим задовольняє миттєві потреби і 

хоче від цього отримувати негайні результати. Все це суттєво впливає й на 

процеси соціалізації, оскільки відбувається переоцінка всіх цінностей. 

«Ускладнення соціальної дійсності і відсутність у молоді достатнього 

соціального досвіду стали певною передумовою для того, щоб в уявленнях 

про сьогодення та майбутнє, побудові системи цінностей орієнтуватися на те, 

що пропонують ЗМІ, віртуально реалізовувати себе за допомогою 

комп’ютерних ігор, надаючи перевагу віртуальному спілкуванню замість 

реального» [47, 269]. 

Дійсно під натиском масовізації українська молодь орієнтується на 

матеріальні та гедоністичні цінності, принцип задоволення зводиться в 

абсолют це, в свою чергу, пропагують ЗМІ, Інтернет, які поширюють 

вульгаризовані версії інтелектуальної культури перетворюючи її у масову, 

споживницьку. Все це сприяє тому, що у молоді формується наступний 

принцип у відношенні до світу і до оточуючих: «тут і тепер». «Така позиція 

спричиняє те, що починається гонитва за багатством і насолодами, які й 

стають основними цілями життя» 47, 270]. Реалізація цих принципів стає 

можливою, впровадженням у діяльність людини науково-технічного 

прогресу, а тому головною цінністю постає – новизна. Саме вона стає 

критерієм успішності та престижу особистості, наприклад, не особистість, а 



власник останньої моделі айфона Apple, планшетів, смартфонів тощо. 

Рушійною силою масового споживання надбань технічного та 

інформаційного прогресу стає реклама. Саме вона в однобічному порядку 

пояснює що є красивим, гідним, прогресивним тощо. 

Все це сприяє виникненню двох суперечливих процесів: 

деперсоніфікація особистості і персоніфікація предметів споживання, а 

людина стає лише додатком до них. «Класичні форми мистецтва, які могли б 

стати джерелом соціального досвіду і чинити опір негативному впливові 

масової культури, найчастіше просто не сприймається молоддю саме тому, 

що це «колишнє», несучасне, непопулярне. Відбулася підміна критеріїв, коли 

найціннішим вважається те, що популярно, а в умовах комерціалізації 

мистецтва популярним стає те, в що вкладено гроші, які повертаються потім 

в усе зростаючий кількості» [47, 271]. Отже, масовізація усіх сфер людської 

життєдіяльності, зокрема мистецтва, призводить до персоніфікації 

особистості, її естетичної та моральної деградації. А зворотною стороною 

цього процесу є комерціалізація мистецтва, перетворення його на проект, 

який ефективно використовує порушення соціальних норм. Тому головними 

принципами сучасної молоді постають – розвага та комфорт, які звільнені від 

будь-яких заборон, обмежень та обов’язку. Все це викликає пересторогу та 

занепокоєння. «В літературі, яка нещодавно пахла польовими квітами та 

сіном, виникають нові запахи – сморід. Все смердить: смерть, секс, старість, 

погана їжа, побут. Починається особливий драйв: стрімко зростає кількість 

вбивств, зґвалтувань, розбещень, абортів, тортурів. Відміняється віра в 

розум, збільшується роль нещасних випадків, випадків взагалі. Більшість 

героїв або божевільні, або розумово неповноцінні. На місце психологічної 

прози приходить психопатологічна» [47, 272]. Все це реалізується в 

телебаченні, більшість ток-шоу пропонують симуляцію реального життя, 

збільшуючи рейтинги та перегляди, в кінематографі тощо. 



Процеси глобалізації та масовізації сприяють тому, що на соціалізацію 

індивіда досить суттєво впливають комп’ютерні комунікації. «Інтернет не 

тільки забезпечує корпоративну й особисту комунікацію, звужуючи поле 

дійсної інтеракції, але й створює ніби нове середовище перебування» [47, 

274]. Тому індивід сьогодні соціалізується на двох рівнях – соціальному та 

віртуальному. Це породжує існування таких нових соціальних класів як 

кіберпанків, хакерів, геймерів. Для них будь-яка інформація є доступною, 

Інтернет-комунікації замінюють їм уявлення про простір і час, 

універсалізується культура, яка, в свою чергу, формує нові методи 

самореалізації та саморепрезентації. 

Масовізація всіх сфер життєдіяльності людей, що породжує 

стандартизацію освіти, інформації, розваг тощо, суттєво впливають на 

процеси соціалізації індивіда і, цілком можливо, що призводять до 

асоціалізації, ставлять людину у ситуацію збереження та формування власної 

ідентичності під впливом уніфікуючи чинників. «Сучасна людина стала вже 

не метою, а засобом для досягнення будь-яких цілей – політичних, 

економічних, ідеологічних» [30, 17]. 

Отже, масовізація як одна із найпотужніших рушійних сил глобалізації 

виникає як наслідок розвитку індустріального типу виробництва. Саме в 

індустріальному суспільстві масовізація виступає формою уніфікації, яка 

набуває всезагального характеру існування в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, а саме у виробництві, сфері споживання, комунікативній тощо. 

Відбувається вироблення масових і втрата індивідуальних якостей. 

Наслідком технологічного прогресу стає створення нового типу індивіда – не 

творчого, а функціонального, орієнтованого на механічне виконання вказаної 

соціальної ролі. Тобто, саме сфера масового виробництва з тенденціями 

стандартизації праці, зробила ключовий внесок у формуванні людини-маси.  

Цілком правомірно, що перед нами виникає наступне питання: чи 

призведе розвиток постіндустріального суспільства до демасовізації, чи 



уніфікація буде й надалі посилюватись? На це питання існує декілька 

відповідей. А саме, по-перше, вже прогнозують посилення уніфікації, 

оскільки у сучасному суспільстві досить потужно працюють джерела 

масовізації людської свідомості. Як наслідок цих процесів все більше людей 

підкоряються рекламним та іншим масовим навіюванням. Поширення та 

вдосконалення засобів масової інформації, в свою чергу, посилить 

програмування людей через масову культуру, яка диктується елітою, 

професіоналами. По-друге, з розвитком постіндустріального суспільства 

виникають об’єктивні фактори, які сприяють демасовізації суспільства. Як 

ми вже зазначали в основі індустріальних технологій відбувається 

стандартизація виробництва, яка розповсюджується на людину і доводить її 

до деперсоналізації. То у постіндустріальному суспільстві людина 

розглядається не як «гвинтик» технологічного процесу, якого з легкістю 

можна замінити, а людина розглядається як творець, чиї  духовні задатки та 

сили необхідні для сучасного виробництва. Але сама демасовізація може 

призвести до занадто сильної руйнуючої сили сучасних соціальних дій.  

На сьогодні масовізація виступає сферою розширення міжособистісних 

відносин, примножується кількість контактів, в які вступають індивіди, 

утворюючи різного роду формальні та неформальні соціальні групи, які 

складаються з великої кількості людей. Можна сказати, що розгортання 

глобалізаційних процесів глобалізує маси, утворюється маси світового 

масштабу, що характеризується створенням наднаціональних спільнот з 

ринками мільйонів людей, які спонукають до того, щоб і жити, і споживати 

однаково. 

Отже, глобалізація є основним вектором розвитку для всього світу. 

Вона безперечно впливає на всі сфери життєдіяльності людини. Перед самою 

людиною ставить задачі формувати новий тип ідентичності, не тільки 

прив’язаність до певної, країни, регіону (локальна ідентичність), а 

формування глобальної ідентичності, якої людство ще не знало у своєму 



історичному розвитку. Глобалізація виступає досить суперечливим 

процесом, який одночасно як об’єднує людство, так і фрагментує його. І 

одним із найвпливовіших чинників самої глобалізації, на нашу думку, є 

масовізація, яка набуває нових масштабів свого існування, а саме утворює 

маси світового масштабу. Цим самим перед кожної країною постає ціла 

низка загроз, а також і нових можливостей. Перед українським суспільством 

теж постають такі задачі. Наше суспільство здатне включитись у процеси 

глобалізації за умов ефективного використання інформаційних та 

інтелектуальних ресурсів. В такому випадку масовізація виступає проміжним 

етапом у сходженні і розвитку як окремо взятої особистості, так і світового 

співтовариства загалом. 

 

3.2. Ідея «сродної праці» в контексті формування конкурентоздатності 

 

На початку ХХІ століття питання щодо сутності людини 

актуалізується. Оскільки здійснюється цивілізаційний поворот, коли 

трансформується індустріальна цивілізація і формується інформаційне 

суспільство, тому підвищується роль індивідуалізації людини, ї ї творчий 

потенціал постає основою розвитку її сутнісних сил. 

На сьогодні людина не постає таємницею. Загальноприйнято 

виокремлювати людину із зовнішнього світу, підкреслювати її відмінності 

від всіх інших живих істот. Однією із найважливіших сутнісних сил людини, 

на нашу думку, постає діяльність людини. Саме діяльна природа людини 

забезпечує їй в сучасних динамічних умовах розгортання глобалізаційних 

процесів не тільки виживання, а й процвітання. Завдяки діяльності людина 

перетворює світ, створюючи необхідні умови для своєї життєдіяльності, 

постає причиною змін у бутті. Тим самими людина виступає творцем іншої 

природи – культури. Тобто, людина набуває нового, особливого статусу 

свого існування – вона постає надприродною істотою. До цього варто додати, 



що надприродність людина отримує й завдяки соціальній означеності свого 

існування. З цього слід зробити наступний висновок, що без діяльності не 

існує соціальності, адже діяльність виступає необхідною умовою, засобом, 

рушійною силою і основою у формуванні соціального. Природа людини 

зумовлена тим, що вона постійно вдосконалює свою діяльність, підвищує 

професійність та майстерність, виготовляє й застосовує нові знаряддя праці, 

отримуючи при цьому найбільш ефективні результати. 

Щодо понятійного окреслення діяльності, то варто навести класичне 

визначення. Діяльність характеризується як специфічно людська, 

усвідомлена форма активного відношення до самої себе, інших людей, 

оточуючого світу, змістом якої постає доцільна зміна та перетворення [95, с. 

633]. У сучасній філософській літературі існують і наступні визначення 

діяльності, на які слід звернути увагу для нашого дослідження. Так сучасний 

дослідник С. Кримський визначає діяльність як форму активності, що 

характеризує здатність людини чи пов’язаних з нею систем бути причиною 

змін у бутті [58, с. 163 – 164]. В західній літературі має місце таке визначення 

діяльності. Діяльність –  це воля, яка привела у рух і трансформована у силу; 

розкриває прагнення до цілі; усвідомлена реакція суб’єкта на подразнення та 

умови середовища; свідоме пристосування людини до стану Всесвіту, який 

визначає її життя [81, с. 14]. Також діяльність розкриває відношення людини 

до дійсності. так зокрема це підкреслюється наступним визначенням. 

«Діяльність – це система процесів, які здійснюють відношення суб’єкта до 

дійсності» [64, с. 202]. 

Розглянувши різні підходи щодо розуміння діяльності варто 

наголосити на тому, що ній виокремлюють й види. Наприклад, діяльність 

може бути як матеріальною, так і духовною; продуктивною (творчою) та 

репродуктивною; активною та пасивною; законною та незаконною; 

корисливою – безкорисливою. 



За сферами діяльності визначають такі її види як: економічна, 

суспільно-громадська, політична, освітня, споживча, комунікативна тощо. А 

Б.Кроче стверджує, що існує 2 типи діяльності. Перший тип – теоретична, 

або пізнавальна. Другий тип – практична діяльність, що зводиться до дії. 

Отже, з наведених точок зору варто зробити декілька узагальнень. По -

перше, діяльність розкриває відношення людини до оточуючого світу, до 

інших людей та до самої себе; по-друге, є усвідомленою; по-третє, виступає 

активною і доцільною формою перетворень; по-четверте, розкриває творчий 

потенціал людини. Виходячи з цього можна навести таке визначення 

діяльності. Діяльність – це така форма активності людини, яка розкриває 

цілеспрямоване, свідоме відношення людини до світу і обумовлена 

доцільними змінами, створенням і реалізацією поставленої мети. Іншими 

словами, діяльність виступає рушійною силою як індивідуального, так і 

суспільного життя, вона постає необхідною умовою існування і розвитку як 

окремо взятої людини, так і суспільства у цілому. Вище сказане вказує на те, 

що діяльність реалізує не тільки суб’єктивні інтереси і потреби, а й ціннісні 

орієнтації суспільно-історичного, економічного, культурного та інших 

аспектів життєдіяльності людей. Так у сучасній літературі вказується на те, 

що «суспільні відносини визначають спосіб організації діяльності, спосіб 

поєднання людини з умовами, які є необхідними для її здійснення. Поза 

суспільними зв’язками та відносинами діяльність людини залишається лише 

можливістю, не перетворюючись у реальність» [57, с. 50]. 

Досить цікавим і корисним для подальшого дослідження є звернення 

уваги на концепцію Г.Арендт щодо трактування діяльності. Дослідниця 

використовує такий термін як «vita activa» і цим самим розглядає такі 

аспекти активності людини як діяльність, дія, створення (виготовлення) та 

робота. При цьому автор звертає увагу на те, що діяльність виступає 

необхідною умовою існування людини; створення постає продукуванням 

штучного світу речей, а дія це єдина діяльність у структурі vita activa, яка 



здійснюється без посередництва матерії та матеріалів і речей. Дію, Г.Арендт, 

визначає як діяльність, яка відповідає біологічним процесам людського тіла, 

яка пов’язана із життєвою необхідністю продукувати заради виживання. 

Існують й інші визначення діяльності, які стверджують, що дія виступає 

одиницею діяльності. «Дія постає «одиницею» діяльності; вона несе в собі 

всі елементи діяльності. Ознака, яка відрізняє дію від діяльності, полягає у 

тому, що мотив дії лежить поза нею самою» [9, с. 203].  

Важливою думкою стосовно з’ясування природи діяльності та її 

відмінності від дії є точка зору австрійського дослідника Л.Мізеса. На його 

думку, людська діяльність являє собою безперервну послідовність  

одиничних дій. Але при цьому твердженні одинична дія ні в якому разі не 

ізольована. Послідовність дій обумовлена зв’язками, які формують дію більш 

високого рівня, які спрямовані на більш віддалені результати. Кожна дія 

включає в себе два аспекти. Перший аспект – одна дія знаходиться в 

структурі більш складної дії, досягнення частини цілей, які встановлені 

подальшими діями. Другий аспект – це ціле по відношенню до дій, що 

реалізовується його частинами [81, с. 46]. 

Відомий німецький соціолог М.Вебер вводить у науковий обіг поняття 

соціальної дії. Він її тлумачить як найпростішу одиницю соціальної 

діяльності. Це така дія індивіда, яка не тільки спрямована на вирішення 

життєвих труднощів і протиріч, а й свідомо орієнтована на відповідну 

поведінку інших людей, їхню реакцію. М.Вебер, вважає, що кожна дія 

обумовлює іншу. Людина спрямовує соціальну дію на іншого, очікуючи 

інтерсуб’єктивності, якщо цей зв’язок реалізується, то соціальна дія 

перетворюється у соціальну взаємодію [27]. 

Видатний представник комунікативного напрямку філософії, 

німецький філософ Ю.Габермас виокремлював цілераціональну та 

комунікативну дію [156]. 



Цілераціональна дія являє собою раціональний вибір, який здійснює 

людина на основі емпіричних даних. Поведінка визначається раціональним 

вибором, тобто, можна сказати, що створюється стратегія поведінки, яка 

заснована на аналітичному знанні. 

Комунікативна дія символічно опосередкована інтеракцією, керується 

обов’язковими діючими нормами, які визначаються взаємними 

поведінковими очікуваннями, що, в свою чергу, розуміються та приймаються 

хоча б двома діючими суб’єктами. 

Для подальшого дослідження варто з’ясувати філософський зміст 

понять «робота» та «праця». У Г. Арендт є наступне визначення роботи. 

«Робота – це діяльність, яка відповідає неприродності людського існування, в 

процесі якого створюється «друга природа» [9, с. 24]. Тобто, завдяки такій 

діяльності як робота створюється штучний світ речей, який є відмінним від 

природного. К.Маркс визначає роботу як доцільну діяльність людини, в 

процесі якої за посередництвом знарядь праці людина впливає на природу, 

використовує її для виготовлення предметів, які є необхідними для 

задоволення власних потреб та інтересів. 

На противагу поняттю «робота» існує поняття «праця». Де це такий вид 

діяльності людини, який розкриває її сутнісні сили, відповідає природі 

людини. «Праця – це специфічна, властива людині форма діяльності, 

спрямована на освоєння і перетворення (згідно із власними цілями, 

інтересами та потребами) природного середовища, поліпшення соціальних 

відносин або створення нових цінностей» [93, с. 514]. Отже, людина працює з 

необхідністю, використовуючи свої сили і здатності для реалізації 

поставленої мети. «Людина працює, якщо використовує свої сили і здатності 

як засіб для позбавлення турботи та замінює процес спонтанної та 

безтурботної розрядки нервового напруження та здатностей 

цілеспрямованим використанням своєї життєвої енергії. Праця постає сама 

по собі засобом, а не ціллю» [81, с. 124]. Тобто, праця це діяльність, яка 



обумовлена безпосередніми зв’язками між людьми, без використання речей 

чи будь-яких інших обставин і відповідає поліваріативності людських 

обставин. Досить влучно, на нашу думку, підкреслив сутність самої праці 

німецький соціолог Г.Зіммель. Так, автор, дослідивши теорії, згідно з якими 

еквівалентами оцінки праці є затрачені зусилля, час, витрати, винагорода, 

користь тощо визначає працю цінністю самою по собі. Проте автор зауважує, 

що «жодна культура не може існувати без відмінностей між нижчою та 

вищою працею; найвища, але цілком утопічна – здатна завдяки об’єктивному 

прогресу та психічній переоцінці, привести до того, що розрізнення в своїх 

практичних наслідках буде точно відповідати розрізненню між більшою та 

меншою витратою праці, об’єктивно з нею ні в якому випадку не 

співпадаючи» [45, с. 485]. 

Досить важливим, для нашого дослідження, є аналіз праці у 

представника матеріалістичної філософії Ф.Енгельса. У своїй статті «Роль 

праці в процесі перетворення мавпи на людину», яка є однією із глав його 

роботи «Діалектика природи», він викладає своє розуміння праці і визначає її 

як основну, визначальну умову людського життя. При цьому варто сказати, 

що праця, власне, створює саму людину. 

Праця, за Ф.Енгельсом, є цілеспрямованою діяльністю, яка починається 

із виготовлення знарядь праці із каменя, кістки та дерева, тобто людина в 

процесі праці не тільки освоювала навколишнє середовище, а й 

перетворювала його, використовуючи як матеріал, сировину. Також одним із 

найважливіших етапів освоєння людною навколишнього середовища є те, що 

в процесі праці виникає потреба у спілкуванні. З’являється мова як засіб 

спілкування в процесі спільної трудової діяльності. Результатами діяльності 

людини є виникнення культури та суспільства. 

Ф.Енгельс виокремлює основні етапи перетворення мавпи на людину: 

прямоходіння; вивільнення верхніх кінцівок від ходіння, що дає можливість 

визначити руку як орган та продукт праці; виникнення членороздільної мови, 



людського мислення, як наслідок суспільного розвитку; сам антропогенез 

розглядається як активне пристосування людини до навколишнього 

середовища, визначає першість людини розумної на всіма іншими видами. 

«Отже, рука не тільки є органом праці, вона також і її продукт. Тільки 

завдяки праці, завдяки пристосуванню до все нових операцій, завдяки 

передачі у спадщину досягнутого таким чином особливого розвитку 

мускулів, зв’язок, і, за довші проміжки часу, також і кісток, і завдяки все 

новому застосуванню цих переданих у спадщину удосконалень до нових, 

дедалі складніших операцій, - тільки завдяки всьому цьому людська рука 

досягла того високого ступеня досконалості, на якому вона змогла, ніби 

чарівною силою, викликати до життя картини Рафаеля, статуї Торвальдсена, 

музику Паганіні» [40, с. 490]. 

Отже, початок панування людини над природою, на думку Ф.Енгельса, 

починається разом із розвитком руки, разом із працею з кожним новим 

етапом розвитку розширювався й кругозір людини. В предметах природи 

людина постійно відкривала нові ще не відомі їй властивості. Ще одним 

суттєвим аспектом праці є те, що завдяки їй необхідною умовою існування 

поставала більш тісніша взаємодія всіх членів суспільства, саме це сприяло 

тому, що частішими ставали випадки взаємної підтримки, результатом 

спільної діяльності ставала більш ясніша свідомість, яка приносила користь 

як для спільної діяльності, так і для особистісного зростання. «Спочатку 

праця, а потім і разом з нею членороздільна мова стали двома 

найголовнішими стимулами, під впливом яких мозок мавпи поступово 

перетворився на людський мозок, який, при всій своїй схожості з мавпячим, 

далеко переважає його величиною та досконалістю. Розвиток мозку та 

підлеглих йому почуттів, свідомості, яка дедалі більше прояснюється, 

здатності до абстракції й до умовиводу справляв зворотній вплив на працю і 

на мову, даючи обом все нові й нові поштовхи для подальшого розвитку» 

[40, с. 491]. 



Тобто, праця постає не тільки причиною змін у бутті, а вона створює 

саму людину, її сутнісні сили та здатності, які вона потім реалізує у своїй 

подальшій діяльності. Також варто сказати, що Ф.Енгельс не вважав працю 

фантастичною здатністю, яка вже існує у готовому, завершеному вигляді, 

невідомо звідки і з чого з’явившись. Вона з’являється як суто природна та 

закономірна причина, яка сприяла перетворенню мавпи на людину, тоді коли 

праці, у її теоретичному осмисленні, ще не існувало. Поява праці 

починається із виготовлення людиною найпростіших знарядь з природних 

матеріалів таких, наприклад, як дерево, камінь, кістка тощо, але це ще не є 

остаточною ознакою завершення процесу перетворення людиноподібної 

мавпи на людину. Ф.Енгельс зауважує, що найдавніші, виготовленні 

людиною знаряддя праці використовувались у мисливстві та рибальстві, але, 

як стверджує автор «мисливство та рибальство передбачають перехід від 

виключного вживання рослинної їжі до споживання поряд з нею м’яса, а це 

знаменує собою новий важливий крок на шляху до перетворення у людину» 

[40, с. 494]. 

Таким чином, завдяки спільній діяльності таких органів як рука, мова, 

мозок не тільки для кожної окремої людини, а і для суспільства загалом, 

люди набули здатності виконувати дедалі складніші операції, ставити собі 

дедалі вищі цілі та досягати їх. «Сама праця ставала від покоління до 

покоління більш різноманітною, більш досконалою, більш різносторонньою. 

До полювання та скотарства долучилось землеробство, потім прядіння та 

ткацтво, обробка металів, гончарне ремесло, судноплавство. Поряд із 

торгівлею й ремеслами виникли, нарешті, мистецтво та наука; з племен 

розвинулись нації й держави. Розвинулись право та політика, а разом з ними 

релігія. Перед усіма цими утвореннями, які виступали, насамперед, як 

продукти голови і здавались чимось пануючим над людськими 

суспільствами, скромніші вироби працюючої руки відступили на другий 

план, тим більше, що голова, яка планує роботу, вже на дуже ранньому етапі 



розвитку суспільства (наприклад, у простій сім’ї) мала можливість 

примусити не свої, а чужі руки виконувати намічену нею роботу. Всю 

заслугу швидкого росту цивілізації стали приписувати голові, розвиткові та 

діяльності мозку. Люди звикли пояснювати свої дії з свого мислення, замість 

того, щоб пояснювати їх із своїх потреб, (які при цьому, звичайно, 

відображаються у голові, усвідомлюються)» [40, с. 496]. 

Отже, праця відіграла ключову та визначальну роль у становленні 

людства як виду розумної, культурної спільноти. Ще одним суттєвим 

моментом для аналізу діяльності є ідея К.Маркса та Ф.Енгельса це 

розділення праці. Розділення праці, як стверджують К.Маркс та Ф.Енгельс, 

відбувається не добровільно, а стихійно, коли людині нав’язується яке-

небудь виняткове коло діяльності для добування засобів до життя, власна 

діяльність стає для людини чужою, силою, що пригнічує людину. 

«Розділення праці дає нам перший же приклад того, що люди поки що 

знаходяться в стихійно створеному суспільстві, а тому розділення праці 

відбувається не добровільно, а стихійно, - власна діяльність людини стає для 

неї самої чужою, протидіючою силою, яка пригнічує людину, замість того, 

щоб людина керувала нею» [40, с. 497]. Отже, як тільки починається 

розділення праці, у кожної людини з’являється визначене коло діяльності, 

яка їй нав’язується і людина не може вийти за це коло: людина або 

мисливець, або рибак, або пастух і вона повинна залишатись такою, якщо 

бажає утримувати засоби до життя. 

Саме із розділенням праці відбувається протиріччя інтересів між 

окремо взятою людиною, або окремою сім’єю з інтересами всього 

суспільства. «Разом із розділенням праці виникає протиріччя між інтересами 

окремого індивіда, або окремої сім’ї з загальним інтересом всіх індивідів, які 

знаходяться у тісному спілкуванні один з одним; при чому цей загальний 

інтерес існує не тільки в уявленні як «всезагальне», але, перш за все, він існує 



у дійсності в якості взаємної залежності індивідів, між якими існує розділена 

праця» [40, с. 498]. 

У своїй роботі «Виникнення сім’ї, приватної власності та держави» 

Ф.Енгельс, стверджує, що вперше природне розділення праці відбувається у 

відокремленості пастушачих племен від решти варварів. З’являються 

надлишки продуктів, що створює передумови для виникнення та розвитку 

обміну. Другим природнім етапом у розділенні праці є відділення ремесел від 

землеробства, що, в свою чергу, детермінує розвиток двох сфер діяльності – 

виробництво, яке спрямовано на обмін (товарне виробництво) та 

безпосередньо – торгівля, при чому не тільки всередині племені, а й поза 

ним. Поступово відбувається розділення фізичної та розумової праці. Третє 

природне розділення праці обумовлено розвитком цивілізації. Вона посилює 

всі створенні види розділення праці, особливим чином при загостренні 

протилежності між містом та селом; створюється новий клас купців, які не 

займаються виробництвом, а тільки лише обміном. Тобто, вперше 

з’являється клас у суспільстві, який не задіяний у процесі виробництва.  

Отже, розділення праці відіграє ключову роль у формуванні 

особистості та усвідомленням нею свого призначення та місця у суспільстві. 

Так, перше розділення праці відбувається стихійним чином, що було 

характерно для первісного суспільства, але із ускладненням суспільних 

відносин, особистості приходять того, щоб це відбувалось природним, а не 

насильницьким. Тобто, особистість обирає самостійно той вид діяльності де 

вона успішно реалізує себе через конкурентну боротьбу.  

Розглянувши різні точки зору щодо трактування праці варто сказати, 

що вона має досить складну структуру. В ній виокремлюють: по-перше, 

цілепокладання; по-друге, цілеспрямованість; по-третє, предмет праці; по-

четверте, знаряддя праці; по-п’яте продукт праці. 



Цілепокладання являє собою смисло-утворюючий зміст праці, що 

полягає у формуванні цілі як суб'єктивно ідеального образу та її втілення в 

результаті. 

Цілеспрямованість це прагнення до певної мети, підпорядкованість їй 

дій, думок тощо. Тобто, це здатність людини підпорядковувати свої дії цілям, 

які необхідно досягти, це мобілізація всіх сил людини на те, щоб правильно 

визначити шляхи, засоби, способи і прийоми своєї праці, це цільова 

спрямованість прийнятих рішень та їх виконання. 

Предмет праці – це речі, на які спрямована праця і засоби праці з 

метою створення життєвих благ. Мова йде про речовину природи, сировину, 

тощо. 

Знаряддя праці в марксистської теорії трактується як: «усі речі, за 

допомогою яких людина діє на предмет своєї праці й перетворює його» [40, 

с. 485]. В узагальненому розумінні знаряддя праці включають в себе 

інструменти, машини (знаряддя виробництва), будівлі й землю, яка 

використовуються для виробничих цілей та для інфраструктури на зразок 

доріг, комунікаційних мереж тощо. В деяких концепціях знаряддя праці й 

людська праця утворюють продуктивні сили суспільства, а інші концепції 

стверджують, що продуктивні сили є поєднанням знарядь виробництва й 

робітників, що з ними працюють. 

Все, що оточує людину, наприклад, будинки, споруди, шляхи, 

трубопроводи, машини і комп’ютери, міста і парки, побутова техніка та їжа 

— є результатом творчої діяльності людини, тобто продуктом її праці. Тому 

продукт праці являє собою багатство суспільства. Взагалі продукт означає 

завершений стан процесу, його результат. Такі поняття як продукт, праця та 

людина, з огляду на окреслення діяльності, не існують і не можуть існувати 

одне без одного. Тому що, продукт виступає об'єктивно існуючим 

результатом праці; є самим процесом праці; людина, як суб'єкт праці 

змінюється в процесі трудової діяльності, а тому постає її продуктом. Отже, 



можна констатувати той факт, що продукт праці, сама праця і людина 

взаємопроникають один в одного.  

З огляду на вище сказане працю можна визначати, по-перше, як 

процес; по-друге, вона завжди уречевлена та об'єктивована у продукті; по-

третє, праця суб'єктивована і реалізується завдяки людським здібностям. А 

людські здібності, у свою чергу, реалізуються, тобто існують у формі 

процесу праці, а тому уречевлюються у продукті. Продукт існує не тільки у 

формі матеріального результату, але й постає суспільною формою процесу 

праці. 

Отже, з’ясувавши філософський зміст понять «дія», «діяльність», 

«робота», «праця», це необхідністю спонукає нас для дослідження поняття 

«сродної» праці. Аналізуючи даний аспект людської діяльності, зазвичай ми 

звертаємось до філософської спадщини видатного українського мислителя 

Григорія Сковороди. Адже в центр свого філософування він ставить людину, 

її потреби та прагнення. У концепції Г.Сковороди «сродна» праця 

взаємопов’язана із самопізнанням та вченням про щастя. «Сродна» праця є 

необхідною умовою у досягненні людиною щастя, реалізацією дійсно 

людського способу існування. Автор визначає «сродну» працю як те, що 

праця не виступає засобом існування, а є найперша природна потреба і 

найвища насолода особистості. 

Варто наголосити, що «сродна» праця розкриває здібності людини, 

дозволяє їх реалізувати, визначає смисл людського існування, духовно 

збагачує особистість, дозволяє віднайти особистості своє місце у суспільстві, 

особливо в тих прискорених динамічних умовах розвитку світу, які 

відбуваються у нас на очах. Адже на сьогодні ми спостерігаємо духовну 

кризу, оскільки люди керуються споживницькими цінностями, технологізація 

та інформатизація, в свою чергу, теж вносять свої суттєві корективи щодо 

сутності самої людини, так і способу її діяльності. Тому «сродна» праця 

виконує досить важливу й конструктивну функцію щодо пошуку людиною 



сутності власного існування, оскільки орієнтує людину на ціннісно-

смисловий зміст культури. Це спонукає людину до прагнення самореалізації, 

активності, смисложиттєвого самовизначення та творчого підходу щодо своєї 

діяльності. 

Для характеристики сучасної людини використовуються різні терміни, 

зокрема такі як «людський фактор Техносу», людина світу, глобальна 

людина, постіндустріальна людина, де підкреслюється вплив на формування 

особистості розвитку інформаційних, технологічних засобів, а також 

розгортання глобалізаційних процесів, де людина не зважає на розвиток 

свого внутрішнього світу. Тому знання та розуміння сутності «сродної» праці 

дозволяє віднайти в собі сили звернутися до власної природи, до 

взаємозв’язку людини і природи, здійснити самопізнання, а не 

перетворюватись на Технос. «Сродність» означає те, перш за все, що вона 

постає одночасно і основою, і сутністю людського буття, а також визначає 

основи діяльності особистості. Цим самим «сродна» праця розкриває творчий 

потенціал особистості, який розкривається завдяки взаємодії людини і світу, 

з тією соціальною реальністю, з якою взаємодіє особистість.  

Людина, у вченні Г.Сковороди, постає не просто частиною природи, а є 

особливим світом, який він називає мікросвітом, що перевищує всі явища 

природи. Самопізнання постає необхідною умовою для внутрішнього 

духовного розвитку особистості. Її духовний розвиток проявляється через 

моральне самовдосконалення, цінності, знання, працьовитість, віру, 

милосердя, справедливістю тощо. Праця, перш за все, визначається 

природними покликами людини і направлена на благо суспільства, де метою 

постає – реалізація тих здібностей, які закладені в самій людині. Варто 

сказати, що «сродність» характеризує певний вид діяльності людини. 

Г.Сковорода обґрунтовує це твердження прикладом про двох котів. Один із 

них займався ловлею мишей і це було природно для нього і приносило йому 

задоволення, а коли почав рибалити, то втратив сон, оскільки боявся води, 



тому став неспокійним. В цьому прикладі ми бачимо, що тут страчений закон 

«сродності». «Це нещастя спіткає всіх мисливців не до знання, а до 

прибутків» [120, с. 137]. Як видно автор підкреслює, що самопізнання та 

активність людини постають умовою самореалізації людини. 

Успішність та конструктивність діяльності людини можлива завдяки 

конкуренції. Адже вона, в свою чергу, постає джерелом змін у суспільстві з 

непередбаченим результатом. Тільки завдяки конкуренції ми здатні з’ясувати 

корисність того чи іншого явища як для суспільства загалом, так для кожної 

особистості зокрема. Конкурентна боротьба існувала в житті людства ще 

задовго до теоретичного узагальнення цього аспекту життєдіяльності 

суспільства. «Сродна» праця дозволяє виявити справжні прагнення людини 

та відстоювати їх існування за будь-яких умов. Тим самим конкуренція 

набуває раціонального характеру існування, оскільки людина усвідомлює 

свої прагнення, віднаходить легітимні засоби щодо реалізації результатів 

своєї діяльності. Вона з необхідністю намагається реалізувати те, що 

створила, те що було її покликом, виразом її сутності. В такому розумінні 

конкуренція характеризується як суспільне благо, тобто, стає «боротьбою 

всіх заради всіх». Вона сприяє суспільному розвитку і становленням 

особистості, проявом її творчих та креативних здібностей.  

Конкурентна боротьба спонукає людей до активності. Не просто бути 

спостерігачами подій, які відбуваються навколо нас, не просто бути 

споживачами того, що нам пропонують, а ставати суб’єктами діяльності, 

впроваджувати свої досягнення і прагнення. Саме конкуренція стає 

необхідною умовою того, щоб ставати успішним, підпорядковувати собі 

події, які відбуваються навколо особистості, а не брати їх собі у 

супротивники. Отже, можна констатувати той факт, що конкуренція виступає 

засобом як для самоорганізації суспільства в цілому, так і окремо взятої 

особистості. 



Як було зазначено вище людська діяльність є, перш за все, 

результативною, вона дозволяє особистості ставати успішною, реалізовувати 

свої можливості і здібності, втілювати їх завдяки творчості та креативності. 

Досягнення людини є цілком очевидними, так розвиток інформаційного 

суспільства постає новим рівнем розвитку людства. Але перед нами виникає 

цілком правомірне питання, який характер носять ці зміни як для кожної 

особистості, так і суспільства загалом? Адже для сучасного типу розвитку 

суспільств застосовується досить велика кількість концепції. Зокрема 

концепція «суспільства споживання» Ж.Бодріяра. Сучасне людство симулює 

дійсність. І це не просто вигадки, або характеристика майбутнього, а наше 

сьогодення. Тому конкурентоздатність виступає необхідною умовою для 

розвитку людства та окремо взятої особистості. Оскільки 

конкурентоздатність – це можливість реалізувати свої природні здібності, 

задатки, які людина втілює в ході конкурентної боротьби. Така конкурентна 

боротьба буде цікавою і конструктивно для всіх учасників, якщо буде 

відповідати законам «сродності». Тобто, людина буде втілювати те, що є 

необхідним, те, що виступає її покликом, те, що вона бажає реалізувати. 

Саме в такому випадку їй ніхто не здатен протистояти: ні інші особистості, ні 

обставини, завдяки креативності людина здатна віднайти ті шляхи і засоби 

реалізації, які будуть найбільш оптимальними. І саме це виступає 

необхідною умовою того, що конкуренція передбачає створення таких 

особливих специфічних відносин, в які вступають люди в процесі 

конкурентної боротьби. Ці відносини не є антагоністичними, адже, те, що 

створене самою людиною і реалізовується нею самою викликає у більшості 

людей повагу і захоплення. Наприклад, конкурентоздатними особистостями 

ми можемо назвати Б.Гейтца, С.Джопса тощо, які реалізували свої 

можливості при мінімальних затратах (на початку своєї діяльності) і досягли 

успіху і визнання. 



Отже, конкурентоздатність є тієї можливістю, яка спонукає до 

реалізації сутнісних сил людини, за умови суперництва Суперництво, в свою 

чергу, виступає каталізатором діяльності людини, а «сродність» постає її 

сутнісним виміром. 

Це досить слушні і актуальні зауваження сучасній людині. Вона стоїть 

на сьогодні перед важливим вибором. Або діяти самостійно, або копіювати 

інших, або симулювати дійсність, створюючи симулякри. В основі даного 

вибору завжди присутній ризик. Але цей ризик винагороджується якщо 

людина не симулює дійсність, а намагається створити щось нове і цим самим 

отримує задоволення, вдосконалюючи свої сутнісні сили. 

Отже, конкурентоздатність є необхідною умовою існування кожної 

людини. В ній присутнє як природне, так і особливе. Природним у цій 

характеристиці людського існування є те, що вона характерна для кожної 

людини, і виступає умовою її розвитку, а особливим – розкриття 

особливостей, індивідуальності людини, реалізація якої можлива завдяки 

конкурентній боротьбі. Іншими словами діяльна характеристика людини 

забезпечує їй успішну реалізацію своїх здібностей, завдяки особистісному 

підходу, саме тому, що є виявом «сродної» праці, дозволяти виявити і 

утвердити життєві орієнтири, цінності та ідеали, завдяки яким здійснюються 

масштабні перетворення. Саме конкурентоздатність є необхідним в житті 

людини, що забезпечує особливий статус людини, тільки завдяки 

конкурентоздатності людина якісно виокремлюється з природи й створює 

іншу природу – суспільство, соціальні відносини, які відповідають дійсній 

природі людини, задовольняють її інтереси та потреби, розкриває 

перспективи власного розвитку. 

Конкурентоздатність виступає умовою реалізації творчості особистості 

і шляхом побудови власного щастя. Як вважав Г.Сковорода «Як хочеш бути 

щасливим, не шукай свого щастя за морями, …і не мандруй по Єрусалимах, 

бо воно не тільки поруч з тобою, воно «всередині тебе» [120]. Тобто, 



досягнення щастя, постає як можливість реалізації своїх сутнісних сил і 

конкурентоздатність їх не тільки виявляє, а й реалізовує на основі 

конкурентної боротьби. Те, що реалізовується і потребує значних зусиль 

людини те й цінується нею, вона отримує задоволення, а, отже, і щастя. 

Завдяки тому, що людина розкриває і реалізує той вид діяльності, до якого 

має здібності  

Реалізація «сродної» праці за допомогою конкурентоздатності 

забезпечує здобуття найвищої міри задоволення – щастя. Цим самим людина 

отримує додаткову енергію для реалізації нових цілей. Оскільки, як 

стверджує Г.Сковорода, «сродность утверджується працелюбством, а орлу, 

який складає крила летіти неможливо» [120, с. 126]. Варто підкреслити, що в 

даній тезі стверджується індивідуальність та особливості людської 

діяльності. І єдиний шлях, який веде до щастя, тобто реалізації поставленої 

мети це дієвість і самопізнання. Саме тоді, коли людина виявить свої 

здібності, задатки конкурентоздатність уможливить їх реалізації на основі 

конкурентної боротьби. Але, не зважаючи на те, що людина самостійно має 

виявити свої здібності і можливості щодо реалізації поставленої мети, все ж 

таки людина поза суспільством є немислимою. Але суспільство з 

необхідністю має цінувати й визнавати індивідуальні здібності людини, 

суспільство має надавати людині умови і змогу реалізовувати свої 

можливості, тобто в таких умовах людина здатна реалізовувати свої 

можливості сповна. 

Діяльність виступає однією із фундаментальних характеристик 

людини. Завдяки діяльності людина здатна перетворювати не тільки 

оточуючий світ, а й саму себе, тільки людина виступає причиною, джерелом 

змін в бутті. Діяльність є цілеспрямованою активністю людини, свідомим 

відношенням людини до світу, яке передбачає доцільні зміни, виступає 

рушійною силою як індивідуального, так і суспільного життя. 



Людська діяльність виявляється в таких формах як робота та праця. Де 

робота не відповідає дійсній природі людини і тим самим створює «другу 

природу», створює штучний світ речей, який є відмінним від природи.  

Праця є властивою людині формою діяльності, яка постає необхідною 

умовою розвитку і вдосконалення людини. При цьому людина застосовує 

свої сили та здатності для реалізації поставленої мети. 

Кожній людині варто займатись тією справою, до якої вона має 

схильність та потяг. Тоді, такий вид діяльності принесе не тільки особисте 

задоволення, а й суспільну користь. В цьому аспекті має бути задіяна і 

держава, особливо соціальна держава, яка створює для кожного громадянина 

такі можливості, щоб він займався улюбленою справою. Особливо 

актуальними ці питання є для молодого покоління, яке ще тільки планує 

напрямки своєї діяльності і той вибір, який здійснить молода людина буде 

визначати якість її життя. В цьому аспекті «сродна» праця виконує 

конструктивну функція, а саме розкриває конкурентоздатність кожної 

особистості. А саме її унікальні та неповторні якості, які вона здатна виявити 

при здійсненні діяльності у конкурентному середовищі. 

При цьому виборі найважливішим моментом є те, щоб вибрати ту 

справу, яка відповідає задаткам людини і при цьому не помилитись. Щоб той 

вид діяльність, який обрала особистість не перетворилась у вічний обов’язок, 

тягар, нести який не вистачає сил. Оскільки прийти до таких висновків, та 

оцінити наслідки такого вибору, людина здатна тільки тоді, коли пройде 

деякий час, а це змарновані, втрачені роки. Вона буде себе почувати 

нещасною, не потрібною, зайвою, «порожньою» тощо. 

А якщо людина здійснила правильний вибір, то діяльність 

перетворюється у цікаве хобі, людина не працює, а живе цією діяльністю, 

вона реалізує себе в ній. Оскільки це улюблене заняття, людина в такому 

випадку, намагається сягнути вершин, завжди прагне перемоги у 

конкурентній боротьбі. Тобто, особистість не працює, а насолоджується 



життям, з радістю виконуючи свій суспільний обов’язок. Адже дійсно правий 

Г.Сковорода, сказавши такі слова: «найнижча посада буває людині причиною 

щастя, коли до неї є природний нахил» і також «розумним і добрим серцям 

набагато миліший і поважніший чесний швець, ніж неприродний статський 

радник». 

«Сродна» праця постає реалізацією дійсного людського засобу 

існування, це природна потреба й найвища міра насолоди особистості. 

«Сродна» праця розкриває здібності людини, визначає зміст, смисл 

людського існування, духовно збагачує особистість, дозволяє визначити своє 

місце у суспільстві. 

«Сродна» праця виступає необхідною основою конкурентоздатності 

особистості. Адже конкурентоздатність виступає можливістю і виявленням 

тих особистих, індивідуальних здібностей, задатків людини, які вона 

намагається реалізувати на основі конкурентної боротьби. 

Конкурентоздатність поєднує в собі як природне, так і особливе. Природна 

характеристика конкурентоздатності виявляється тим, що вона є 

притаманною кожній людині, а особливим постає те, що завдяки їй людина 

здатна розкрити і реалізувати індивідуальність завдяки конкуренції. 

«Сродна» праця по відношенню до конкурентоздатності виступає умовою 

самопізнання та виявлення індивідуальних властивостей людини, а 

конкурентоздатність можливістю реалізації природних здібностей людини.  

 

3.3. Особливості конкурентоспроможності особистості в соціальному 

просторі України 

 

Глобалізація виступає визначальним вектором розвитку сучасного 

світу. Глобалізаційні процеси неухильно змінюють картину світу, створюючи 

нові структури, такі, наприклад, як ЄС, НАТО, ВТО, ЄЕП, СОТ тощо, які 

потужно впливають на економічні, політичні, культурні відносини у світі. З 



іншого боку, глобалізація сприяє не тільки розвитку наднаціональних 

утворень, а й з необхідністю виникають нові держави, які вимагають свого 

визнання як повноправних членів світової спільноти, тобто вони набувають 

статусу конкурентоспроможності і лише завдяки їй вони здобувають свою 

незалежність та вимагають свого визнання. 

Для посткомуністичних країн, зокрема й для України, академік НАН 

України Горбулін В.П., визначає два вектори спрямованості у їх розвитку.  

Перший шлях – це вступ до названих вище наддержавних структур. Другий –  

створення сприятливих умов для співпраці в межах Центральної та Східної 

Європи, а також Азії, наприклад, такі організації як СПД та ГУАМ.  

Ті події, які відбуваються у нас на очах, а саме можливість підписання 

членства України в ЄС (2013), з одного боку, тісна економічна співпраця з 

країнами колишнього Радянського Союзу, з іншої сторони, створюють для 

України свої особливі умови для її подальшого розвитку. Такий особливий 

статус не має жодна країна світу, це й обумовлено природним чином, адже 

географічне розташування нашої держави дає нам повне право говорити, що 

в нас Європа, і слід лише в політичному та економічному аспектах 

наблизитись до стандартів Європейського Співтовариства.  

За підсумками 2013 року Україна зайняла 47 місце, серед 187 країн 

світу, в індексі глобалізації – щорічному рейтингу цього процесу, який 

створюється Швейцарським економічним інститутом з 2004 року. Кожна 

країна оцінюється за 12 параметрами, які об’єднанні в чотири групи: 

економічна інтеграція; розвиток політичної системи; технології; приватні 

контакти. Цей індекс, на нашу думку, дозволяє визначити рівень 

конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні. 

Глобалізаційні процеси для кожної особистості зокрема, й для кожної 

країни несуть в собі цілу низку викликів, з якими в ході конкурентної 

боротьби, здатна впоратись як особистість, так і держава, або ж втратити 

свою особливість, унікальність, ідентичність. Саме ці аспекти є актуальним 



для розвитку і реалізації конкурентоспроможності як на індивідуальному, так 

і на глобальному рівнях існування, оскільки глобалізація з необхідністю 

ставить всіх і кожного в умови, коли одночасно слід формувати як 

національну (локальну), так і глобальну (світову) ідентичність.  

Ідентичність, у сучасній філософській літературі, визначається як 

термін, що у повсякденному, науковому та філософському мовленні означає 

– те саме. Тобто, відповідність, тотожність. Ідентифікація індивіда означає 

його приналежність до конкретної нації, що, в свою чергу, впливає на 

розвиток самої особистості. З Фройд стверджує, що «соціальні почуття 

будуються на ідентифікації з іншими людьми на основі однакового Я-ідеалу» 

[151, с. 58]. 

У біографії Т.Шевченка є досить яскравий приклад існування у 

людській свідомості почуття ідентичності, приналежності індивіда до людей, 

які його оточують. «Це правда, що крім Бога і чорта в душі нашій єсть ще 

щось таке, таке страшне, що аж холод іде по серцеві, як хоч трошки його 

розкриєш, цур йому, мене тут і земляки і не земляки звуть дурним, воно 

правда, але що має робити, хіба ж я винен, що я уродився не кацапом або ж 

не французом?»[162, с. 54]. Тобто, з наведеної точки зору, цілком очевидним 

постає той факт, що індивід бажає він цього чи ні є приналежним до 

конкретної нації, і з нею пов’язує свій подальший розвиток. 

Сучасний етап розвитку світу, як ми вже зазначали, формує 

принципову нову форму ідентичності – глобальну, яка, на нашу думку, не 

вимагає від особистості відмови від національної ідентичності, а формується 

як відповідальність люди за подальшу долю і розвиток світу. 

Досить влучно висловлюється з приводу конфлікту ідентичностей 

німецький соціолог та філософ Г.Зіммель. Він зазначає, що «угрупування, 

особливо угрупування національних меншин, перебуваючи у конфліктній 

ситуації часто відмовляються вести діалог зі своїми опонентами, що 

запевняють їх у своїй до них терпимості. Бо інакше цілісність їхньої опозиції, 



без якої вони не можуть продовжувати свої змагання, буде порушена. Для 

деяких угрупувань намір знайти ворогів для того, щоб міцніше об’єднати 

своїх членів і щоб угрупування усвідомлювало життєву важливість такого 

об’єднання, може бути виявом політичної мудрості» [45, с. 147]. Тобто, у 

конфліктній ситуації індивід досить чітко визначається із власною 

ідентичністю, якою не поступається впродовж свого подальшого життя. 

Під впливом глобалізаційних процесів змінюється ставлення до 

етнонаціональних цінностей як буття окремої людини, так і буття людства. 

Глобалізація здійснила такий вплив на ставлення до етнонаціональної 

ідентичності, що трактується як пережиток минулого. В такому контексті 

зауважимо, що ідентифікація сучасної людини має суперечливий характер, 

оскільки людина може себе ідентифікувати в різних рівнях суспільного 

буття. 

Е. Сміт у своїй роботі “Національна ідентичність” акцентує увагу на 

досліджені впливу на національну культуру складних і масштабних 

телекомунікаційних систем. Дослідник перед собою поставив досить 

актуальне питання: чи здатні всеохоплюючі інформаційні технології 

створити єдину культуру, при цьому об’єднати національні, або ж це 

створення нової культури? Але ці питання є досить об’ємними, тому автор 

звертається до розгляду окремої людини. При цьому аналізі автор досить 

стверджувально відповідає, що якщо людину позбавити таких національних 

почуттів як причетність до певної спільноти через національну мову, 

традиції, спільної пам’яті, минулого, сподівань на майбутнє, то в самій 

людині нічого не залишиться [123]. 

Національне буття являє собою своєрідний зв’язок між поколіннями, 

відбувається комунікація поколінь. Кожне наступне покоління приймає від 

попереднього традиції, звички, вірування, легенди, оповідання та ін., а потім 

та передана інформація осмислюється, засвоюється, що, у свою чергу, знову 

передається наступному поколінню. Чим тривалішою є ця комунікація, тим 



багатша і міцніша нація. Національна культура постає природною, 

органічною, а її середовище виступає необхідною умовою для становлення і 

розвитку особистості. 

У свою чергу, сучасне розповсюдження та поширення масової 

культури, космополітизму порушує ідентифікацію особистості до 

традиційного національного середовища. Культура космополітизму 

визначається як видовищно-розважальна, де інтелектуально-творчі функції 

людини відсуваються на інший план. Людина споживає таку культуру, 

оскільки сама людина не прикладає жодних зусиль для її осмислення та 

визначення її смислу, тому вона є цілком легкою для засвоєння, оскільки не 

має глибокого змісту, а є лише модною тенденцією. 

Дослідження унікальності конкретної нації, зокрема й особливостей 

українського менталітету, є метод архетипів, хоча крім нього 

використовується соціально-психологічний аналіз, герменевтичний підхід, 

феноменологічний, порівняльно-історичні дослідження тощо. Але метод 

архетипів серед зазначених займає своє особливе місце, тому що завдяки 

йому можна дослідити найбільш давні характеристики культурно-

історичного життя етносів. У сучасній літературі, щодо дослідження 

особливостей української нації, відокремилось декілька архетипів, зокрема 

такі як: архетип філософії серця, архетип антропоцентризму, софійності 

світу, архетип природи. 

Ідея антропоцентризму є однією із провідних у існуванні та розвитку 

українського соціуму. Розвиток демократичної політичної системи 

пов’язаний, перш за все, із проблемою людини, а саме із проблемою 

свободної особистості. І тому всі дослідження зорієнтовані на розгляд самої 

особистості. І Мірчук у своїй роботі зазначав наступне: «українці на відміну 

від росіян, тримаються західної орієнтації. Хоч вони не мають власних 

філософських систем, в яких «Я» знаходило б свій конституційний принцип 

або як підстава до дальшої спекуляції, однак усе їх духовне життя, їх 



філософічне мислення, їх розуміння моралі, творення правних норм, а перед 

усім практична діяльність, випливають із поняття особистості, що її 

обмеження, навіть в інтересах загалу, відчувається завжди боляче» [87, с. 78]. 

Отже, особистість в українській ментальності визначається як найвища 

цінність і ця цінність, що найбільш важливо, визначається самою людиною 

через її практичну діяльність і свободу. Тільки завдяки свободі людина 

обирає себе, визначає свою діяльність та несе відповідальність за свій вибір, 

тобто вона завжди є конкурентоспроможною. 

Ми вже наголошували на особливому географічному розташуванні 

України, це визначається як «кордонна» цивілізація, що також суттєво 

впливає на розвиток свободної особистості. Таким прикладом, у XVI – XVII 

століттях, українською людиною пограниччя, репрезентативним типом свого 

народу був – козак. Саме це приклад гармонійного існування та розвитку 

індивідуального та суспільного, особистості та громади. Так М.Костомаров 

досить влучно зауважив, що «громада є добровільним товариством людей, 

хто хоче – належить до громади, а хто не хоче – виходить з неї, так водилось 

на Запоріжжі: хто хотів – приходив на Січ, хто хотів звідси виходив з власної 

волі. Народ розуміє, що кожен громадянин є сама по собі людина незалежна, 

самостійний господар, обов’язки його супроти громади не йдуть далі поза 

сферою тих відносин, що їх установлює зв’язок їх членів заради спільної 

безпеки й добра кожного» [55, с. 42]. Дійсно, ми можемо констатувати той 

факт, що в українців досить потужно розвинутий індивідуалізм, який не 

заважає розвиватись самому суспільству в цілому. 

У другій половині ХІХ століття зміст архетипу етичної цінності 

свободної особистості пов’язаний, перш за все, з початком розробки в 

Україні філософії української ідеї, як самосвідомості українського 

національного відродження. Надзвичайно важливим та вирішальним етапом 

зрозуміння національної ідеї пов’язаний із епохою національного 

відродження, що припадає на кінець ХІХ початку ХХ століття. Саме цей 



період, як зазначає О.Забужко, визначається «переходом національної ідеї в 

площину етико-антропологічну, на рівень екзистенційної проблематики» [43, 

с. 49 – 50]. 

Як зазначає І.Франко, характерною рисою кінця ХІХ століття є процеси 

«емансипації людського індивіда» [148]. Письменник стверджував, що зміни, 

які відбуваються на зламі століть носять глобальний характер існування і 

доля України залежить від того, чи готова вона до таких змін. На думку 

І.Франка, вирішальну роль у процесі розвитку українського суспільства має 

відігравати інтелігенція і у своїх творах автор розглядає проблему взаємодії 

героя та маси, наприклад, в поемах «Святий Валентин», «Цар і аскет», 

«Смерть Каїна», «Мойсей» тощо. Де народ виступає як маса, на яку 

спрямована активність і для пробудження якої потрібен герой, який своєю 

жертвою творить із мас українську націю. 

Потужним архетипом української нації постає філософія серця. 

Кордоцентричний принцип формується ще на ранніх етапах розвитку 

українського суспільства. «Філософія серця» пов’язана, перш за все, 

генетичним зв’язком із українською національно-культурною традицією. Ця 

ідея має досить потужний український характер існування, оскільки 

пов’язаний із вченням про центральне місце людини у всесвіті. Це вчення 

має історичний характер існування. воно виникає спочатку у Київській Русі, 

під час засвоєння християнської патристики, генетично пов’язується із 

міфологічною свідомістю українського світогляду, проходить наступні етапи 

розвитку українського духовності і у XVII – XVIII століттях набуває вигляду 

символічного антропоцентризму. 

Варто сказати, що український символізм не зводиться до відродження 

символічного ладу народного світогляду та пов’язаного із ним міфологічного 

освоєння світу, а ґрунтується на тому, що людина визнається центром світу 

не фактично, а символічно. Саме такої світоглядно-ціннісної точки зору 

належали філософські концепції П.Куліша, М.Гоголя, П.Юркевича, 



Г.Сковороди та інших. Отже, особливістю українського кордоцентризму є те, 

що даний архетип розуміється не як автономне бачення, а як компонент 

символічного погляду на світ. Кордоцентризм визначає перевагу чуттєвого та 

екзистенціального над дискурсивним та раціональним. В кордоцентричності 

виражається перевага «серця», чуттєвості. Тому, такому архетипу української 

психології притаманні такі риси як: сентиментальність, чутливість, любов до 

природи тощо. 

Досить визначальним проявом української нації є такий архетип 

культури як світоглядна толерантність. Вона визначає здатність українського 

народу приймати у свою культуру ментальні настанови інших культур, що 

постає актуальним для розвитку міжкультурної комунікації. Де Україна як 

«кордонна» цивілізація може ставати країною комунікатором між Заходом і 

Сходом. Особливим акцентом при аналізі даного архетипу є те, що 

толерантність характеризується динамічністю. Так трактував даний архетип 

Д.Чижевський. Інший аспект виокремлював в ній О.Донченко, В.Єрмак. 

Вони стверджували, що така толерантність призводить до того, що українці 

досить часто вагаються у прийнятті рішень. 

Потужним та істотним архетипом української культури є глибинний 

оптимізм, який виступав детермінантою сподівань та змін при найбільш 

потужних зламах історичного розвитку нашої нації. Особливо це необхідно й 

для сьогодення, щоб вистояти перед глобалізаційними викликами. 

Отже, кожен народ має свої ментальні особливості, що дозволяє йому 

вибирати свій шлях розвитку. Ці особливості мають як психологічний, 

фізичний, так і духовний характер існування. Це, у свою чергу, зумовлено й 

географічним фактором, історичним розвитком країни тощо. Так, наприклад, 

горці, які народилися та виховувалися серед суворої природи, 

характеризуються витримкою і запальним характером водночас; ті, хто живе 

на території, яка багата лісами є досить м’якими та ліричними. Україна ж має 

як ліси, так і гори, але більшість її території це степи, що також потужним 



чином впливають на формування національного характеру. Більшість 

дослідників стверджує, що жителі степів є носіями величі, яка передається із 

покоління в покоління на генетичному рівні; такий народ працелюбивий; має 

розвинуте почуття власної гідності, яке зберігає й понині, не зважаючи на 

бурхливий історичний розвиток нашої держави. 

Хотілось би особливо відмітити таку унікальну рису ментальності 

українського народу як працелюбство і використовувати саме цей термін для 

характеристики діяльності українського народу. Цю любов до праці українці 

розкривають через любов до природи. Працелюбство розкриває саму 

сутність українців в безпосередній взаємодії із природою. Не дарма для 

характеристики української діаспори у Канаді, самі канадці кажуть про те, 

що українці навчили їх любити вирощувати та споживати хліб. В цьому 

випадку здійснюється конструктивний діалог культур, де інша домінантна 

культура не тільки толерантно відноситься до культури національних 

меншин, а й починає наслідувати їй. 

Зазначені особливості української нації створюють й унікальне 

розуміння і реалізацію конкурентоспроможності. Саме завдяки 

конкурентоспроможності можливе підвищення рівня життя населення країни 

та створення необхідних сприятливих умов для стабільного розвитку 

суспільства, що передаватись наступним поколінням. 

Ми акцентували увагу на тому, що Україна займає особливе місце у 

світовому співтоваристві, має потужний людський та соціальний капітал, але 

все ж таки політична нестабільність та економічний застій не дозволяють 

досягти того рівня розвитку, на якому мала б знаходитись наша держава. 

Але, однією із особливостей ментальності української нації є те, що вона 

здатна до динамічних змін та бере на себе відповідальність за прийняті 

рішення, а тому з усією відповідальністю наша держава враховує всі існуючи 

проблеми та протиріччя, та створює шляхи для їх подолання. Отже, для 

створення ефективної національної конкурентоспроможності, в умовах 



глобалізації, варто сформувати такі стратегічні цілі та впровадити політику 

довгострокового соціально-економічного розвитку нашої країни. 

За даними Всесвітнього економічного форуму, який кожного року 

публікує свої Звіти про глобальну конкурентоспроможність Україна станом 

на 2009 – 2010 р., займає 73 позицію, і має індекс 3,98, в той час як США 

займає першу сходинку з індексом 5,67. Оцінювання країн проходить за 

наступними параметрами: якість інституцій, інфраструктура, 

макроекономічна стабільність, охорона здоров’я, початкова освіта, вища 

освіта, професійна підготовка, ефективність ринку товарів та послуг, 

ефективність ринку праці, розвиток технологій, конкурентоспроможність 

компаній, інноваційний потенціал. Для нашої країни найбільш проблемними 

зонами стабільно залишається якість інституцій, (це 115 місце у рейтингу). 

Тут виокремлюють цілу низку чинників, які обумовлюють стан розвитку 

інституцій, а саме: етична поведінка компаній, захист прав власності, 

прозорість при ухвалі рішень урядом, незалежність судової системи, 

ефективність державного бюджету, захист прав інтелектуальної власності, 

довіра суспільства до політиків тощо. Не достатньо ефективним залишається 

ринок товарів та послуг (101 місце); фінансовий ринок (85); не на належному 

рівні перебуває технологічний розвиток (93); за макроекономічними 

показниками наша держава знаходяться на 82 місці [38]. Ці всі чинники 

безпосередньо впливають на конкурентоспроможність нашої держави у 

глобальному просторі. Саме ці аспекти й радить виправити Європейське 

Співтовариство при підписанні членства України – ЄС.  

Конкурентну привабливість Україна має в таких сферах як 

інноваційний потенціал, належний рівень вищої освіти та професійної 

підготовки. Так, наприклад, щороку QS обирає 800 кращих університетів із 

приблизно 17 тисяч університетів по всьому світі. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка у 2013 році піднявся з групи «501-550» до 

групи «441-450», потрапивши таким чином до топ-500 вищих навчальних 



закладів світу, НТУУ «Київський політехнічний інститут» потрапив до 

категорії «601-650». А також ще два українських ВНЗ — Донецький 

національний університет і Харківський політехнічний інститут потрапили 

до групи «700+». 

Отже, кожна країна світу, а також особистість зокрема має знайти своє 

місце у швидкоплинному світі та відчути ритм життя. Навчитись ефективно 

використовувати для себе ті зміни, які відбуваються навколо. Глобалізаційні 

процеси перед світовим співтовариством створюють багато завдань і 

найголовнішим із них є, знайти себе і виокремити шляхи подальшого 

розвитку у світі, що глобалізується. Так у ході розгортання глобалізації 

виокремлюються два магістральних шляхи розвитку. Перший – звільнення 

від середовища, в якому народився та виріс, що з одного боку, створює цілу 

низку можливостей для подальшого розвитку, а, з іншого боку, криє за собою 

низку загроз, оскільки характеризується втратою ідентичності. Другий шлях 

– це формування нової ідентичності, аналогів якої людство ще не мало, 

глобальної. 

Україна має свої особливості входження у глобалізаційні процеси. Це, 

перш за все, пов’язано із ментальністю, яка досить потужно розкривається в 

архетипах (працьовитість, кордоцентричність, прагнення до свободи, 

толерантність, індивідуалізм тощо). Це також обумовлює особливості 

конкурентоспроможності. Основним аспектом у розумінні 

конкурентоспроможності є те, що вона визначає якість існування як окремо 

взятої особистості, так і суспільства в цілому. Саме конкурентоспроможність 

виступає необхідною умовою можливості перемоги у конкурентній боротьбі, 

завдяки засвоєнню нових знань, навичок, які є більш дієвими ніж у 

конкурентів, а також застосування традиційних, які притаманні кожній нації. 

Конкурентоспроможність розкриває індивідуальний потенціал особистості, 

що є її власним здобутком. Особливо це характерно для представників 

української нації. Особистість розкриває свій потенціал і намагається 



налагодити гармонійне співіснування із суспільством, яке виступає 

середовищем її самореалізації. Тому, конкурентоспроможність виступає 

умовою постійного самовдосконалення і професійного зростання.  

Україна має перестати бути лімітрофом, вона повинна зробити чіткі 

висновки свого маргінального існування і визначити вектори свого 

подальшого розвитку у плані комбінування своїх дій при прискореному 

розгортанні глобалізаційних процесів. Так для нас важливою є співпраця як з 

країнами Західної Європи, так із Центральною та Східною частинами 

Європейського континенту. Жодна країна світу не може знаходитьсь 

осторонь процесів глобалізації. Шлях України у глобальний простір є 

неминучим та безальтернативним. Однак, глобальна доля України залежить 

від її спроможності віднайти новий шлях розвитку та модель глобального 

інтегрування. Такою моделлю може постати, те що Україна має стати 

країною-комунікатором. 

 

Висновки до третього розділу. 

 

Сучасний цивілізаційний поступ впливає на всі сфери життєдіяльності 

людини. А однією із найпотужніших рушійних сил глобалізації є масовізація, 

що виникає в індустріальному суспільстві і виступає формою уніфікації, яка 

набуває всезагального характеру існування в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, а саме у виробництві, сфері споживання, комунікативній тощо. 

Відбувається вироблення масових і втрата індивідуальних якостей. 

Наслідком технологічного прогресу стає створення нового типу індивіда – не 

творчого, а функціонального, орієнтованого на механічне виконання вказаної 

соціальної ролі. Тобто, саме сфера масового виробництва з тенденціями 

стандартизації праці, зробила ключовий внесок у формуванні людини-маси.  

Але, на сьогодні масовізацію не слід трактувати лише як негативне 

явище. Вона виступає сферою розширення міжособистісних відносин, 



примножується кількість контактів, в які вступають індивіди, утворюючи 

різного роду формальні та неформальні соціальні групи, які складаються з 

великої кількості людей. Можна сказати, що розгортання глобалізаційних 

процесів глобалізує маси, утворюється маси світового масштабу, що 

характеризується створенням наднаціональних спільнот з ринками мільйонів 

людей, які спонукають до того, щоб і жити, і споживати однаково.  

Людина є діяльною істотою. Людська діяльність виявляється в таких 

формах як робота та праця. Де робота не відповідає дійсній природі людини і 

тим самим створює «другу природу», створює штучний світ речей, який є 

відмінним від природи. Праця є властивою людині формою діяльності, яка 

постає необхідною умовою розвитку і вдосконалення людини. При цьому 

людина застосовує свої сили та здатності для реалізації поставленої мети.  

Конкурентоздатність є необхідною умовою існування кожної людини. 

В ній присутнє як природне, так і особливе. Природним у цій характеристиці 

людського існування є те, що вона характерна для кожної людини, і виступає 

умовою її розвитку, а особливим – розкриття особливостей, індивідуальності 

людини, реалізація якої можлива завдяки конкурентній боротьбі. Іншими 

словами діяльна характеристика людини забезпечує їй успішну реалізацію 

своїх здібностей, завдяки особистісному підходу, саме тому, що є виявом 

«сродної» праці, дозволяти виявити і утвердити життєві орієнтири, цінності 

та ідеали, завдяки яким здійснюються масштабні перетворення. Саме 

конкурентоздатність є необхідним в житті людини, що забезпечує особливий 

статус людини, тільки завдяки конкурентоздатності людина якісно 

виокремлюється з природи й створює іншу природу – суспільство, соціальні 

відносини, які відповідають дійсній природі людини, задовольняють її 

інтереси та потреби, розкриває перспективи власного розвитку.  

Реалізація «сродної» праці за допомогою конкурентоздатності 

забезпечує здобуття найвищої міри задоволення – щастя. Цим самим людина 

отримує додаткову енергію для реалізації нових цілей. Діяльність виступає 



однією із фундаментальних характеристик людини. Завдяки діяльності 

людина здатна перетворювати не тільки оточуючий світ, а й саму себе, тільки 

людина виступає причиною, джерелом змін в бутті. Діяльність є 

цілеспрямованою активністю людини, свідомим відношенням людини до 

світу, яке передбачає доцільні зміни, виступає рушійною силою як 

індивідуального, так і суспільного життя. «Сродна» праця розкриває 

здібності людини, визначає зміст, смисл людського існування, духовно 

збагачує особистість, дозволяє визначити своє місце у суспільстві.  

«Сродна» праця виступає необхідною основою конкурентоздатності 

особистості. Адже конкурентоздатність виступає можливістю і виявленням 

тих особистих, індивідуальних здібностей, задатків людини, які вона 

намагається реалізувати на основі конкурентної боротьби. 

Конкурентоздатність поєднує в собі як природне, так і особливе. Природна 

характеристика конкурентоздатності виявляється тим, що вона є 

притаманною кожній людині, а особливим постає те, що завдяки їй людина 

здатна розкрити і реалізувати індивідуальність завдяки конкуренції. 

«Сродна» праця по відношенню до конкурентоздатності виступає умовою 

самопізнання та виявлення індивідуальних властивостей людини, а 

конкурентоздатність можливістю реалізації природних здібностей людини.  

Кожна країна світу, а також особистість зокрема має знайти своє місце 

у швидкоплинному світі та відчути ритм життя. Навчитись ефективно 

використовувати для себе ті зміни, які відбуваються навколо. Глобалізаційні 

процеси перед світовим співтовариством створюють багато завдань і 

найголовнішим із них є, знайти себе і виокремити шляхи подальшого 

розвитку у світі, що глобалізується. Так у ході розгортання глобалізації 

виокремлюються два магістральних шляхи розвитку. Перший – звільнення 

від середовища, в якому народився та виріс, що з одного боку, створює цілу 

низку можливостей для подальшого розвитку, а, з іншого боку, криє за собою 

низку загроз, оскільки характеризується втратою ідентичності. Другий шлях 



– це формування нової ідентичності, аналогів якої людство ще не мало, 

глобальної. Україна має свої особливості входження у глобалізаційні 

процеси. Це, перш за все, пов’язано із ментальністю, яка досить потужно 

розкривається в архетипах (працьовитість, кордоцентричність, прагнення до 

свободи, толерантність, індивідуалізм тощо). Це також обумовлює 

особливості конкурентоспроможності. Основним аспектом у розумінні 

конкурентоспроможності є те, що вона визначає якість існування як окремо 

взятої особистості, так і суспільства в цілому. Саме конкурентоспроможність 

виступає необхідною умовою можливості перемоги у конкурентній боротьбі, 

завдяки засвоєнню нових знань, навичок, які є більш дієвими ніж у 

конкурентів, а також застосування традиційних, які притаманні кожній нації. 

Конкурентоспроможність розкриває індивідуальний потенціал особистості, 

що є її власним здобутком. Особливо це характерно для представників 

української нації. Особистість розкриває свій потенціал і намагається 

налагодити гармонійне співіснування із суспільством, яке виступає 

середовищем її самореалізації. Тому, конкурентоспроможність виступає 

умовою постійного самовдосконалення і професійного зростання.  

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційному дослідженні здійснений соціально-філософський 

аналіз конкурентоспроможності та конкурентоздатності особистості у 

масовому суспільстві, що дозволяє зробити наступні підсумки. 

Сучасний стан розвитку світу характеризується новим цивілізаційним 

поступом і явища масовізації набувають якісно іншого характеру існування.  



Маси стають глобальним утворенням. Такі соціальні перетворення 

потребують нового теоретичного переосмислення традиційних підходів щодо 

розуміння особистості, а також впровадження у наукові дослідження 

новаторських підходів щодо становлення нового типу особистості. Так варто 

констатувати той факт, що особистість формується як під натиском 

соціального середовища, так і є творенням самої себе. Але сучасні умови 

розвитку світу характеризуються тим, що у повсякденне життя людини 

впроваджуються інформаційні технології. Тому інноваційним підходом щодо 

дослідження становлення особистості є визнання того факту, що особистість 

це набута якість існування людини, яка самовизначається та реалізується 

завдяки конкурентоспроможності та конкурентоздатності як противагу 

стандартизації та уніфікації.  

Загальноприйнято вважати, що людина-маса має такі характеристики: 

домінування споживницьких цінностей, безмежне зростання життєвих 

запитів тощо. Але функціонування суспільства, забезпечення всіма 

необхідними благами людей, виникнення цінностей і культури не є дарами 

природи, вони є створеними людиною. Тому на противагу людині-масі існує 

й інший соціальний тип людина еліти, обрана меншість, ознаками якої є 

вимогливість до себе, активне ставлення до всіх соціальних перетворень. 

Саме таким людям притаманна конкурентоздатність та 

конкурентоспроможність. Де конкурентоздатність – це можливість 

вдосконалення сутнісних сил людини, реалізація яких можлива через 

конкурентну боротьбу. А конкурентоспроможність характеризує здатність 

людини вбачати у своїй діяльності результативність, яка дозволяє їй стати 

успішною, реалізувавши свої можливості, або завдяки своїй творчості та 

креативності втілювати в життя свої ідеї. 

Друга половина ХХ століття характеризується інтенсивним розвитком 

економіки, що, в свою чергу, прискорило й процеси масоутворення. Процеси 

масовізації суспільства мають діалектичний характер існування. З одного 



боку, традиційно, прийнято вважати, що вони стандартизують, уніфікують 

процеси споживання, культуру тощо, а, з іншого, виступають умовою 

формування нового типу особистості. Де основними ознаками такої 

особистості є конкурентоздатність та конкурентоспроможність, які 

дозволяють людині діяти нестандартно, креативно, оригінально тощо. 

Конкурентоспроможна особистість з необхідністю є соціально 

відповідальною, мобільно реагує на зміни соціального середовища, володіє 

готовністю до конструктивного діалогу в конкурентній боротьбі.  

Необхідною умовою формування особистості є приналежність її до 

суспільства. Але ми є свідками швидкою трансформації соціального 

довкілля, воно віртуалізується, як наслідок змінюється й сама особистість. 

Людина, досягнувши такого рівня свого існування як особистість одночасно 

акумулює у собі риси суспільного (масового), оскільки нівелюється роль та 

значення конкретного індивіда, а, з іншого боку, має свої власні ознаки – 

індивідуальні, те що притаманно виключно їй і нікому іншому. тому 

особистість є унікальною та багатогранною істотою із великим спектром 

потреб, які потребують своєї реалізації. Серед потреб, які потребують своєї 

реалізації є й фізичні, економічні, політичні, матеріальні, духовні, соціальні, 

культурні, національні тощо. Тому й життя особистості є різноманітним, 

наповненим змісту, сенсу. Саме завдяки цьому особистість не здатна 

уніфікуватись під натиском масовізації. Зростання індивідуалізації 

забезпечує автономію особистості, свободу вибору. Вихід із кризових 

ситуацій здатна знайти лише сама людина, маючи потенціал власної 

свідомості та почуттів. Завдяки цьому вона здатна створювати та 

реалізовувати свої можливості і переходити на вищий рівень свого духовного 

розвитку.  

Конкуренція є необхідною умовою людського існування. Вона 

забезпечує якісно новий рівень розвитку людини й суспільства. У соціально-

філософському аспекті переосмислюється значення конкуренції та виявлено, 



що конкуренція – це такий тип відносин між людьми, основою яких є 

змагальність, а результатом успішність. З’ясовано, що джерелами успішності 

особистості є конкурентоздатність та конкурентоспроможність. Вони 

співвідносяться діалектично. Де конкурентоздатність виступає тим 

необхідним в житті людини, що обумовлює особливий статус людини у 

природі. Саме завдяки конкурентоздатності людина й виокремлюється від 

природи й створює олюднену природу – суспільство та ті соціальні 

відносини. Тобто, конкурентоздатність виступає умовою самореалізації 

людини. Ознаками конкурентоздатної особистості є схильність до творчості, 

цілеспрямованість, рішучість, вміння ризикувати, автономність, що 

забезпечує самій особистості бути конкурентною в умовах розвитку 

сучасного світу. А конкурентоспроможною є та особистість, яка здатна 

швидко адаптуватися до постійних змін у суспільстві, науково-технічного 

прогресу й нових видів діяльності, налагодження нових форм спілкування, 

зберігаючи свою власну ідентичність та індивідуальність. 

Сучасні умови розвитку світу вимагають від особистості нових 

способів та ефективних шляхів власного розвитку. Одним із визначальних 

чинників реалізації особистості виступає маргінальність, яка дозволяє 

особистості розглянути всі можливі варіанти щодо прийняття рішень. Саме 

маргінальність дозволяє особистості розглянути та врахувати всі можливі 

варіанти перед тим як діяти. Визначальним у маргінальності є те, що 

особистість опиняється на межі двох культур, що дозволяє їй налагоджувати 

міжкультурну комунікацію. Така межевість має два суттєвих аспекти. По-

перше, це призводить до того, що особистість перебуває у соціально -

психологічній дисгармонії, що характеризується втратою самоідентичності й 

намагання «знайти себе». По-друге, саме маргінальність сприяє 

особистісному та індивідуальному зростанню. Той факт, що маргінал здатен 

свідомо розрізняти двоякість ситуації, у яку він потрапляє і приймати як 



одну, так і іншу сторони, тобто здійснювати вибір, характеризує зрілість 

особистості, її індивідуалізацію, належний рівень конкурентоспроможності. 

Кожна країна світу, а також особистість зокрема має знайти своє місце 

у швидкоплинному світі та відчути ритм життя. Навчитись ефективно 

використовувати для себе ті зміни, які відбуваються навколо. Україна має 

свої особливості у розкритті конкурентоспроможності. Це, перш за все, 

пов’язано із ментальністю, яка досить потужно розкривається в архетипах 

(працьовитість, кордоцентричність, прагнення до свободи, толерантність, 

індивідуалізм тощо). Основним аспектом у розумінні 

конкурентоспроможності є те, що вона визначає якість існування як окремо 

взятої особистості, так і суспільства в цілому. Саме конкурентоспроможність 

виступає необхідною умовою можливості перемоги у конкурентній боротьбі, 

завдяки засвоєнню нових знань, навичок, які є більш дієвими ніж у 

конкурентів, а також застосування традиційних, національних особливостях. 

Конкурентоспроможність розкриває індивідуальний потенціал особистості, 

що є її власним здобутком. Особливо це характерно для представників 

української нації. Особистість розкриває свій потенціал і намагається 

налагодити гармонійне співіснування із суспільством, яке виступає 

середовищем її самореалізації. Тому, конкурентоспроможність виступає 

умовою постійного самовдосконалення і професійного зростання. 
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