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Українське суспільство сьогодні перебуває на крутозламі історії. 

Багатовимірність ціннісних суперечностей, що виникли у посттоталітарний 

період, а також нові суспільні реалії та співвідношення соціальних сил в країні, 

які  пов’язані  з масовим залученням людей до процесів суспільних реформ та 

змінами системи  загальнолюдських цінностей, особливо  зв’язаних із 

інституціоналізацією спонтанних людських дій – це все є прикметами 

докорінної трансформації суспільства. 

Особливістю сучасних умов становлення самоцінності людини є те, що 

всілякі революції: політичні, технологічні, екологічні, інформаційні, 

енергетичні тощо та самі кризи створюють нові ситуації та проблеми, що 

владно вторгаються у суспільну та  індивідуальну картину світу, при цьому 

досить помітно змінюючи її. В процесі такої трансформаційної «роботи» 



виникає безліч інших обставин,  з’являються  нові засоби життєвого вибору та 

соціального самовизначення індивідів, можуть змінюватися зміст та механізми 

функціонування моральних цінностей. 

Криза самоцінності особистості полягає в психологічній спрямованості  

усіх структур самосвідомості на руйнівну діяльність, під час якої 

спостерігаються стійке зниження оптимізму, соціальна апатія та анемія, 

поширюються акти насильства та антисоціальної поведінки. Особистість — 

соціальне обличчя людини, “Я” для інших, реальна динамічна сутність кожного 

з нас. Особистість має диспозицію поводитися певним чином у певних 

обставинах. Ситуації, які пропонує їй життя, — це нерідко саме ті ситуації, в 

які вона активно прагне потрапити, щоб засвоїти щось важливе, зробити 

наступний крок на шляху саморозвитку, самотворення. 

Слід зауважити, що такий процес деструктивної соціалізації в наш час, 

початку нового тисячоліття, демонструє різноманітні грані кризового стану – 

від міжнародних до особистністних – та відповідні їм рівні кризової 

самосвідомості. Тому таке складне утворення,  як самоцінність, в наших умовах 

деструктивної соціалізації час від часу потрапляє до кризового стану. 

Суперечливість закладена у самій суті самоцінності: з одного боку, вона являє 

собою досить стійку структуру, що має інтегрувати та стабілізувати   зв’язки 

людини зі світом, а з другого – перебуває під постійним інформаційним 

«обстрілом» зовнішнього світу.[1,с.45] Усвідомлення кризового стану 

збільшується із зростанням рівня особистісної зрілості, із здатністю до 

рефлексування, яке у кожної людини особливе, специфічне. Ці можливості 

можна розвинути, вони залежать деякою мірою від індивідуального досвіду 

попереднього розв’язання складних життєвих колізій. 

На мій погляд, тема свідомості, самосвідомості, звідси і самоцінності 

особистості у наш час є досить важливим компонентом сприйняття соціальної 

дійсності  мислячою істотою або як діяча своєї долі. Самосвідомість властива 

не тільки індивіду, а й соціальним групам. У самосвідомості людина виділяє 

себе з навколишнього світу подій і людей, визначає своє місце у взаєминах з 



природою і суспільством. Самосвідомість тісно пов'язана з рефлексією та 

побудовою Я - концепції, де вона підноситься до рівня теоретичного мислення. 

Самосвідомість починає формуватися на ранніх етапах онтогенезу в процесах 

становлення образу себе, уявлення про себе, самооцінки, ставлення до себе. 

Оскільки мірою і вихідним пунктом відносини людини до себе виступають 

насамперед інші люди, самосвідомість має соціальний, суспільний характер.  

Свідомість людини - це відображення, що виокремлює об'єктивні стійкі 

властивості предметної дійсності, формування спільних для всіх людей знань 

про світ та впливає на створення особистих  ціннісних орієнтирів.  

У даний момент історії свідомість людей продовжує розвиватись, причому 

цей розвиток, мабуть, йде з відомим прискоренням, викликаним прискореними 

темпами наукового, культурного і технічного прогресу. Такий висновок можна 

зробити на підставі того, що всі процеси в основних напрямках 

перетворюються в ціннісне світосприйняття. Більшість дослідників вважають 

самоцінність структурним компонентом довіри до себе. На думку Т.П. 

Скрипкіної, першої дослідниці цього феномену, важливе значення в структурі 

довіри до себе має прогностична складова (когнітивний компонент) - 

переживання, думки, поведінка, пов'язані з можливостями людини, які 

дозволяють їй задовольнити наміри.[ 2,с.40]. 

Визначальною рисою сьогодення є глобалізація суспільного розвитку та 

інтеграція різних культур в єдиний полікультурний простір. Характерною 

ознакою цього процесу є складність та амбівалентність, що зумовлені 

нетотожністю культурного розвитку різних регіонів земної кулі. Саме тому 

сьогодні вкрай важливою стає проблема вироблення єдиної загально 

прийнятної   ціннісної парадигми, яка б стала цементуючою основою  

формування нового світового співтовариства.   

На відміну від соціальних установок, ціннісні орієнтації усвідомлюються, 

вони визначають певну ієрархію сприйняття умов життєдіяльності особистості 

як на актуальному рівні сьогодення, так і на віддалену майбутню перспективу. 

Найбільш чіткий вияв ціннісних орієнтацій можна знайти в ситуаціях 



прийняття відповідальних рішень, які мають віддалені наслідки та зумовлюють 

подальше життя індивіда. Завдяки цьому феномену забезпечуються цілісність і 

стійкість особистості, визначаються структури свідомості, програми і стратегії 

діяльності, структурується та організовується мотиваційна сфера. Особистість 

орієнтується на конкретні об'єкти, види діяльності чи спілкування як засіб 

досягнення своєї мети. 

Таким чином, ціннісні орієнтації - це перш за все вибір чи відкидання 

певних життєвих сенсів, та готовність, чи неготовність вести себе у 

відповідності з ними. Вони задають загальну спрямованість інтересам та 

прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у будь-

якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки, визначають 

рівень домагань та міру рішучості для реалізації власного плану життя. 

В ситуаціях особистісної кризи або коли особистісну кризу провокує 

соціальна, людина має можливість підтвердити актуальність своїх ціннісних 

установок, або побачити необхідність їх зміни чи корекції. Задумуючись над 

сенсом життя чи радикально змінюючи його вектор, людина часто знаходить 

протиріччя у сфері цінностей, яким послуговувалась ще донедавна. У таких 

випадках успішність розв'язання криз та мінімізація втрат багато в чому 

залежать від розвитку особистісної Я-концепції, яка, як відомо, включає 

ціннісно-смислові установки особистості, в основному позитивні уявлення про 

себе, самість та автентичність. 

Несуперечливість та цільність систем ціннісних орієнтацій може 

розглядатись як показник стійкості і автономності особистості. Відповідно, 

суперечливість і розірваність - як свідчення незрілості, можливо, 

маргінальності особистості. Така особистість не може оцінити ситуації і 

прийняти адекватне рішення або діє  раз і назавжди визначеним стереотипом, 

проявляє розбіжність між вербальним та невербальним рівнями 

самопрезентації. В сучасних умовах динамічної зміни соціальних систем, 

особистісні цінності людини, культурні цінності різних прошарків суспільства, 



метакультурні цінності різних народів та етносів часто не узгоджуються між 

собою, а навіть суперечать одні одним. 

А тому, ціннісні орієнтації є системою гнучкою, в якій закладений вільний 

вибір, а відповідно і всебічне врахування індивідуальних інтересів та потреб 

особистості. Вони включають суспільні цінності у механізми діяльності і 

поведінки особистості. Тобто, в них реалізується вибірковість людської 

поведінки, уявлення індивіда про сенс життя. 

Сукупність сталих ціннісних орієнтації утворює свого роду вісь 

свідомості, яка забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного типа 

поведінки і діяльності, виражену в спрямованості потреб й інтересів. Ціннісні 

орієнтації систематизують інтереси і потреби, визначаючи одні з них як більш 

значущі для індивіда, інші - як менш значимі належністю, постає   

Усвідомлення кризового стану збільшується із зростанням рівня 

особистісної зрілості, із здатністю до рефлексування, яке у кожної людини 

особливе, специфічне. Ці можливості можна розвинути, вони залежать деякою 

мірою від індивідуального досвіду попереднього розв’язання складних 

життєвих колізій. 

Психологія  українського суспільства повинна змінитися, змінюючи при 

цьому психологію кожної людини. Насамперед потрібно замінити в людей 

психологію меншовартості на психологію державного народу, усвідомити, що 

держава як суспільний інститут мусить слугувати людині. Якщо взяти 

особистість, яка, опинившись у кризі, а таких людей в Україні  більшість (в 

основному безробітні та пенсіонери), не може задовольнити свої найперші 

потреби, то це стає базовою основою кризових станів людини і суспільства 

загалом. Що робити?  

Особистість повинна докорінно перетворювати саму себе, відмовившись 

від звичного й зручного уявлення про власну цінність, про своє призначення в 

цьому світі. Але час плинний, все змінюється, перебуває в динаміці, і це 

відчувається у суспільстві, природі і в самій людині. Тому особистості потрібно 

інколи відмовлятися від своїх усталених, звичних уявлень про цінності, цілі, 



ідеали. Особистість ніби опиняється перед подвійною проблемою: сенсу 

власного буття та певного самовияву в суспільних процесах, у тій суспільній 

ніші, де особистість перебуває. Криза вимагає від людини творчості 

відповідальної та пошукової, бо на порядку денному її вжиття — хоча б 

мінімальний комфорт, а також адаптація до нових життєвих умов.  

Отже, кризові ситуації вимагають від людини творчого пошуку свого 

власного "Я" в новій формі та новій суті. Такий кризовий стан на всіх полюсах 

нашого суспільного розвитку відчутний для членів нашого суспільства, хоча 

різні особистості мають різні потреби, різний соціальний статус і по-різному 

оцінюють розвиток суспільного процесу, а отже, й по-різному знаходять 

відповіді на свої проблеми.  

У пошуках власне свого, українського суспільства; український народ 

повинен шукати власне свій шлях, ми не повинні послуговуватися “чужими” 

моделями, для нашого менталітету вони неприпустимі, ми можемо взяти лише 

дещо зі світового досвіду, а він, цей досвід, безмежний. На українській землі 

слід будувати українське суспільство — багате, цивілізоване, гідне людини. «З 

огляду на проблеми громадян особистості важливе місце належить мові, бо 

вона виступає базою культури, життєтворчості народу в Україні. Мова — не 

лише засіб комунікації чи оформлення думки — в ній закодована історична 

пам’ять нації, її духовність, культура, через яку і здійснюється процес 

національної ідентифікації. Мова — засіб усвідомлення буття нації, народу. 

Ось чому виховання особистості тісно пов’язане з народом як найважливішим 

національним чинником. “Хто не любить свого народу, — писав М. Бердяєв, — 

той не може любити людство”, оскільки “людина входить у людство через 

національну індивідуальність як національна людина, а не безлика людина”[ 

4,с.85] 

 

 

 

Література. 



1.Васютинський В.О. Ціннісно-орієнтаційні площини сучасного 

українського суспільства. В зб. :  «Проблеми загальної та ідеологічної 

психології.//За ред. С.Д.Максименко. Випуск 6 Т.8   - Київ,2006 -с.45 

2.Васютинський В.О. Ціннісно-орієнтаційні площини сучасного 

українського суспільства. В зб. :  «Проблеми загальної та ідеологічної 

психології.//За ред. С.Д.Максименко. Випуск 6 Т.8   - Київ,2006 -с.40 

3.Липинський В. Релігія і церква в історії України –Нью Йорк, 1995 – с.10 

4.Бердяев Н.  Опыт по психологи войны и национальности.-М.,1990,с.85 

 


