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Анотація. У статті розглядається поняття «сенс життя» як 

загальнонаукове поняття, досліджуване у філософії та психології. Показані 

різні підходи у дослідженні цього феномену: сенс життя як центральна 

спрямованість особистості, як життєва стратегія, як процес самоакуалізації 

тощо. Аналізується поведінка особистості як шлях для розвитку духовного 

життя; особистий сенс розглядається як психологічний механізм регуляції 

поведінки.  
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Abstract. The article deals with the concept of "sense of life" as a general 

concept, that is studied in philosophy and psychology. Different approaches in the 

study of this phenomenon are shown: such as the meaning of life as a central focus of 

an individual, a vital strategy and a process self-actualization etc. Individual s̀ 

behavior is analyzed  as a way to development of spiritual life; personal sense of life 

is seen as a psychological mechanism of the regulation of behavior. 

Keywords: sense, the sense of life, the focus of personality, life strategy, self-
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Вступ. Проблемі сенсу життя вже багато століть. Цю тему  

вивчають соціологи, психологи, етики, естетики й філософи, але однозначної  

відповіді на питання, у чому полягає сенс життя, немає й понині. Звідси 

правомірний висновок про те, що неможливо дати умоглядної відповіді на 

питання про сенс життя, тому що ця проблема не так теоретична, як життєво-

практична. Вона неминуче виникає перед кожною людиною на певному етапі 

розвитку в процесі самовизначення. Під час дорослішання, визрівання зазнають 

змін уявлення про сенс життя,  а  те,  що здавалося раніше очевидним, перестає 

таким бути, тому людина знову і знову шукає відповіді на ці вічні питання, які 

мають тривалу історію пошуку відповідей протягом  розвитку цивілізації. У той 

же час кожна людина знову і знову замислюється над тим, для чого саме вона 

народжена, у чому її призначення, яке її місце і роль у цьому світі. Відповіді на 

ці питання є підсумками пошуку сенсу життя, розуміння призначення свого 

життя конкретною людиною, яка опирається у своїх висновках на власний 

досвід. 

Cучасна психологія розглядає людину як цілісну систему, яка має 

різнорівневу ієрархічну організацію психічних функцій, процесів, властивостей 

особистості, що передбачає і певну систему взаємин із різноманіттям 

навколишнього світу. Ця система не постійна для різних вікових періодів 

людини і впродовж всього життя знаходиться у стані безперервної динамічної 

зміни. Зазначену систему стосунків можна розглядати як систему цінностей і 

життєвих сенсів, оскільки «проблема сенсу ... – це останнє аналітичне поняття, 

яке вінчає загальне вчення про психіку, так само як поняття особистості вінчає 

всю систему психології» [5, с.287]. Це стає можливим завдяки тому, що 

поняття сенсу співвідноситься як з об’єктивною, так і з суб’єктивною й з 

інтерсуб’єктивною (груповою, комунікативною) реальністю, а також 

знаходиться у зоні, де пересікаються діяльність, свідомість  особистості, що 

пов’язує між собою всі три базові психологічні категорії (Леоньтєв. Д.О., 2003) 

[7; 1].  



Проте людина не може існувати в світі безпосередніх щоденних сенсів, 

кожного разу перед нею має бути низка віддаленіших ідеальних цілей, які 

задають перспективу усьому її життю, вони визначаються співтовариством, 

соціальною групою, приналежність до якої відчуває особистість. Звідси 

випливає, що сенс життя має особливе значення для людини. Найважливішою 

методологічною передумовою вивчення сенсу життя є положення про принцип 

єдності афектних й інтелектуальних процесів, які утворюють динамічні 

смислові системи як одиниці дослідження особистості [10; 2]. 

Крім того, засадничими для цього дослідження є ідеї про те, що смисловий 

аналіз людської поведінки є шляхом для розвитку духовного життя людини, а 

особистий сенс виступає психологічним механізмом регуляції поведінки [8; 6].  

Більшість сучасних наук про людину зверталися до проблеми сенсу життя 

протягом свого існування. В першу чергу необхідно зазначити філософські 

традиції, які закладені в концепціях сенсу життя різних шкіл і напрямів 

філософії (Арістотель, Ф.Вольтер, Г.Гегель, Дж.Голанд, Е. Гуссерль, Д.Дідро, 

І.Кант, Дж. Локк, Платон, Ж.-Ж.Руссо, Сократ, Ф.Шеллінг, Л.Фейербах, 

І.Фіхте, М. Хайдеггер, Епікур та ін.) 

Глибокий аналіз проблеми сенсу життя як філософської, релігійної та 

частково психологічної категорії здійснений в роботах Н.О.Лосського, 

С.Франка, І.Гізеля, Г.С.Сковороди, П.Д. Юркевича, Д.Матіяш та ін. 

У вітчизняній та радянській психології сенс вивчався: як одна з основних 

категорій психології (О.Г. Асмолов, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. 

Ломов, С.Л. Рубінштейн); як центральна спрямованість особистості 

(Б.Г.Ананьєв В.М.Мясищев); як життєва стратегія (К.О. Абульханова- 

Славська, Ю.М. Забродін, В.П. Зінченко, В.В. Столін, М.К. Мамардашвілі, 

Т.М. Титаренко), як установка (О.Г. Асмолов, Д.Н.Узнадзе); як емоція – 

смислова позиція – переживання (Л.І. Анциферова, Ф.Є. Василюк, Д.О. 

Леонтьєв, A.B. Петровський), як смислова регуляція діяльності, або довільна 

мотивація (С.Д. Максименко, Н.В. Чєпєлєва), як потреби особистості 



(В.Г.Асєєв, Б.С.Братусь, І.С.Кон), у парадигмі відносної емансипованості від 

«зовнішнього» і «внутрішнього» ( В.Е.Чудновський). 

У зарубіжних психологічних дослідженнях сенс розглядався як процес 

адаптації людини до дії зовнішніх і внутрішніх чинників, в системі 

формування універсальних цінностей і внутрішньої тенденції «прагнення до 

сенсу» (А.Адлер, В.Франкл, К.Хорні, К.Юнг). Сенс вивчався в контексті 

досягнення людиною стану рівноваги шляхом прагнення до щастя, через 

процес самоактуалізації, вільний вибір власних життєвих установок (Ш.Бюлер, 

А.Маслоу, Г.Олпорт, Е.Фромм та ін.) 

У соціальній психології проблема сенсу досліджується з позицій 

смислової спрямованості особистості як продукту несвідомого групи (С.К. 

Рощин), цілепокладання (В.П. Тугарінов), інтеграції особистості через 

самосвідомість (Б.Д. Паригин, Ю.А. Шерковін), досягнення спільноти 

особистості і групи (Г.М. Андреєва. В.Н. Маркін), ціннісних орієнтації (A.B. 

Брушлінський, А.Г. Здравомислов, В.Б. Ольшанський, В. Томас, В.А. Отрут), 

соціальної установки (Б.Л. Архангельський, К.К. Платонов), вищих цінностей ( 

М.Й.Боришевський, Г.В. Дьяконов, М.В. Савчин). 

Акмеологія звертається до смислової спрямованості розвитку особистості 

у межах комплексного структурно-функціонального аналізу професійної 

діяльності і праці (Е.А. Клімов, Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, К.К. Платонов й 

ін.), підвищення професійної майстерності (В.О. Рибалка й ін.), мотиваційно-

смислової спрямованості професійної діяльності (В.Г.Асєєв, А.К. Маркова, 

Б.А. Сосновський й ін.). 

Всі перераховані грані поняття «сенс життя» необхідно враховувати в 

складних умовах сучасної української дійсності: саме в результаті економічних 

перетворень нашого суспільства, реформ у галузі освіти і культури 

відбувається процес становлення нових принципів організації життя і 

діяльності людей. Сучасна людина не завжди здатна визначити свою нішу у 

навколишньому світі, дезорієнтована втратою цінностей, окрім того, 

сьогодення характеризується зниженням рівня культури, духовності, 



недовірою до соціальних реформ та перетворень. Це є основною причиною 

руйнування загальнолюдських цінностей та ідеалів, життєвих орієнтації. 

Зв’язки індивіда з універсумом: об’єктивним світом, який його оточує, не є 

абсолютним поглинанням індивіда універсумом. Це умова, коли особистість не 

повинна перетворюватись на маленький «гвинтик», засіб реалізації об’єктивних 

законів розвитку цивілізації. Ці зв’язки повноцінні, якщо універсум визнає 

свободу самовираження індивіда, якщо зберігається самоцінність кожної 

особистості як суб’єкта життєдіяльності і не лише своєї, а і всього універсуму. 

Гуманістичний ідеал взаємин індивіда й універсуму виражений девізом: 

«вільний розвиток кожного  є умовою  вільного розвитку всіх». Виходячи з 

цього, реалізація прогресу кожної  особистості  й універсуму загалом є 

діалектичним вмістом сенсу життя як ідеалу [3]. 

Таке розуміння сенсу життя багато в чому відображає природу особистості 

і суспільства, їхню постійну спрямованість на досягнення нових вершин. 

Психічно нормальна і соціально зріла людина ніколи не зупиняється на 

досягнутому, все раніше досягнуте нею і суспільством сприймається лише як 

проміжний етап і як подальша основа розвитку і прогресу. 

Сенсотворним чинником життя цивілізації є гуманістичний ідеал, який 

набуває для високорозвиненої особи характеру етичного закону,  норми, 

обов’язку. Розуміється нею як вище благо, як ідеал авторитету і пошани в 

суспільстві. Вміст морального закону давно сформульований І.Кантом: «У 

всьому створеному все що завгодно і для чого завгодно може бути спожито 

всього лише як засіб; лише людина, а з нею кожна розумна істота є метою 

самою по собі. Саме вона є суб’єктом морального закону, який є святим через 

автономію своєї свободи» [4 , с 414]. 

Недотримання морального закону знищує відчуття власної гідності і 

повагу людини до самої себе, робить її глибоко нещасною. За І. Кантом, сенс 

життя не існує сам по собі як деякий атрибут реальності, він є  усвідомленням 

свого буття як власне людського. Тому реалізація (актуалізація) у своїй 



повсякденній діяльності принципу гуманізму – моральний обов’язок 

високорозвиненої особистості. 

Німецький філософ Фрідріх Дістервег вважає, що виховання досягло своєї 

мети, якщо людина настільки дозріла як особистість, що здатна будувати і 

перебудовувати себе протягом подальшого життя, коли в неї виникає постійний 

інтерес і внутрішня потреба удосконалювати саму себе.  До цього необхідно 

додати і ще один важливий критерій соціальної зрілості: постійний інтерес і 

внутрішня потреба робити все залежне для створення сприятливих умов  для 

розвитку свого власного універсуму, сприяння розвитку інших людей, мікро і 

макросередовищ, соціуму загалом [9]. 

Висновки. Отже, як гуманітарне поняття сенс життя відображає певну 

цілеспрямованість системи життєдіяльності індивіда. Сенс життя у більшості 

зазвичай асоціюється з об’єктивно значущими для суспільства гуманітарними 

цінностями, які «заломлюються» конкретною особою через свою внутрішню 

суб’єктивність, стають усвідомленими цінностями самої особистості, і далі вже 

виступають в ролі орієнтирів у цілепокладанні вищого порядку, тобто у виборі 

цілей на все життя. Звідси випливає, що сенс життя –  фундаментальний 

атрибут особистості як суб’єкта життєдіяльності і, водночас, – це  істотна 

ознака соціальної зрілості. 

 Якщо індивід не бачить сенсу свого буття, він мало чого досягне в  житті,  

часто помилятиметься у виборі цілей і вирішенні конкретних практичних 

завдань, виявиться нездатним вистояти у життєвій боротьбі,  порозумітися з 

іншими людьми, не зможе долати труднощі буття, правильно визначати задатки 

і розкривати свої здібності, удосконалювати себе. Усе це, зрештою, негативно 

позначиться на здоров’ї і відчутті щастя індивіда. 

Необхідною умовою самовизначення кожною людиною сенсу життя є 

свобода як людська форма самовираження, як свобода вибору форм і вмісту 

свого буття. З одного боку, усвідомлення свого призначення –  це вільний 

особистий вибір, а з іншого – це вибір, заснований на усвідомленні та  визнанні 

об’єктивності і суспільної значущості гуманітарних цінностей. 



Сенс життя індивіда погано узгоджується з егоїзмом, індивідуалізмом, 

відособленістю від інших людей, униканням відповідальності, обов’язків перед 

іншими людьми і суспільством. Якщо людина виявляється потрібною лише 

самій собі і весь її інтерес зводиться лише до власного «Я», вона втрачає сенс 

життя і приходить до безнадійного песимізму,  скептицизму,  войовничого  

нігілізму, проявляє всі ознаки девіантної  аномальної поведінки. В той же час 

широта зв’язків із зовнішнім світом, природою, іншими людьми розширює коло 

її інтересів, збільшує відчуття повноти  буття, додає усвідомленості 

життєдіяльності. 
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