
 

УДК 159.923.2 

Я. І. Безусяк
1
 

І. О. Головашенко
1 

 

ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

1
 Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація У статті проаналізовано людину як особистість та роль у розумінні суті взаємозв'язків 

особистості і суспільства. Охарактеризовано рівні розвитку людини. Розглянуто підвищений інтерес до 

людини як індивідуального явища з точки зору філософії 
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Вступ 

В ХХ ст. проблема людини розроблялась багатьма філософськими напрямами. Серед них 

екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм та ін. В ХХ ст. постала спеціальна галузь філософського 

знання, яка займається вивченням людини – філософська антропологія. Її засновником є німецький 

філософ Макс Шелер, подальший розвиток здійснили Г.Плеснер, А.Гелен та ін. М.Шелер розробив 

ґрунтовну програму філософського пізнання людини. Для того, щоб представити людину в 

найважливіших вимірах її буття, філософська антропологія мала поєднувати наукове вивчення 

різноманітних аспектів життя людини з цілісним філософським осмисленням. Філософська 

антропологія, за М.Шелером, наука про метафізичне походження людини, її фізичний, духовний та 

психічний початки, про ті сили та потенції, які нею рухають та які вона приводить в рух. 
Підвищений інтерес до людини як індивідуального явища, як особи - характерна прикмета 

соціальної філософії.  Суть людини як суб'єкта всіх видів діяльності проявляється завдяки взаємодії з 

іншими суб'єктами, а також з власним середовищем проживання - суспільством і досліджується в 

системі: людина - людина, людина - спільність людей, людина - суспільство, людина - світ. 

У соціальному бутті людина формується і набуває змісту проблема її свободи, автономії, 

відносної незалежності від суспільства і обумовленості будь-яких форм її діяльності. 

 

Основна частина 

 

Людина в її конкретному прояві є оригінальна і неповторна істота. Індивід означає окреме 

існування людського, поєднує природне, біологічне, психологічне і соціальне, тобто відтворює в 

одній особі всі людські якості. Як соціальний атом, індивід виник в історії не випадково і не відразу. 

Тривалий період існували своєрідна цілісність суспільства, злиття окремих одиниць в ціле. Ніхто не 

гадав і не почував себе окремо. Спільний уклад життя, виробництво, споживання, побут, традиції 

підкоряли кожного члена суспільства родовій цілісності. Поділ праці та обмін продуктами внесли 

тоді перші елементи нерівності, та приватна власність остаточно розколола цілісність суспільства. 

Майже кожен філософ пов'язував сутність людини з якоюсь ознакою, нерідко перебільшуючи 

її значення. Наприклад, Арістотель тлумачив людину як політичну істоту, що реалізується тільки в 

державі. Фома Аквінський наполягав на органічній єдності душі та тіла людини, наголошуючи на її 

божественній сутності. М. Монтень підкреслював рівність усіх людей у суспільстві. Декарт 



пов'язував сутність людини з її мисленням: "Мислю - отже, існую". За Ж. Ламетрі, людина - це 

машина, що має двигун, відповідні механізми тощо. Кант підкреслював моральний характер природи 

людини, Й. Фіхте - роль діяльності, Г. Гегель - духовності, Л. Фоєрбах - любовного ставлення до 

ближнього [1]. 

Людина ніби вбирає в себе всю багатоманітність соціальних зв'язків і відносин. Суть 

особливої особи становить не її кров, не її абстрактна фізична природа, а її соціальна якість. 

Властивості особи не зводяться до її індивідуальних особливостей. Особа тим значніша, чим більше в 

її індивідуальності є загальних, загальнолюдських особливостей. Індивідуальні особливості і 

властивості особи — це не одне і теж, що особисті властивості індивіда, тобто властивості, що 

характеризують його як особу. Сучасний єврейський релігійний мислитель Мартін Бубер підкреслює, 

що «особа бачить саму себе. Індивідуальність зайнята своїм моє: мій характер, моя раса, моя 

творчість, мій геній». Отже, для особи характерне твердження: я є, а для індивідуальності - я така. 

Напевне правий і Оскар Уайльд, який твердив, що душа людини непізнана: «Ти сам - остання із всіх 

таємниць» [2]. 

В XX ст. проблема ґенези походження особистих відмінностей людини стає 

найактуальнішою. Філософи, соціологи докладають зусиль, щоб знайти відповідь, пояснити: коли ж 

народжується особа, що сприяє або перешкоджає становленню особи. Мабуть, для новонародженої 

дитини термін особа не можна вжити, хоча всі люди появляються на світ як індивіди, як 

індивідуальності. 

Народжуючись всі діти не тільки різні, але й унікальні, хоча уже наукою доведено, що можна 

одержати генетичні копії - двійників людини. Проблема особистості стає фундаментальною не тільки 

в філософії, а й в психології, соціології. Антропоцентрична система поглядів стає настільки сильною, 

що природознавчі і гуманітарні знання і дослідження зосереджуються навколо проблем походження, 

природи і змісту людського буття. Філософ Фрідріх Ніцше розглядає людину як біологічний 

організм, який в процесі розвитку формує дедалі складніші форми пристосування до дійсності, до 

життя. 

Сучасні філософсько-психологічні дослідження природи людини виявили обмеженість 

біосоціального її трактування. Специфіку природи людини можна окреслити принаймні 

трьома ознаками. 

По-перше, у тривалій суперечці про співвідношення біологічного й соціального нібито забули 

про третій чинник – психічний. Адже природа людини визначається не лише задатками (біологічним) 

і соціальним середовищем і вихованням (соціальним), а й внутрішнім "Я", тобто психічним. Під 

"психічним" розуміють внутрішній душевно-духовний світ людини – його свідомі і несвідомі 

процеси, волю, переживання, пам’ять, характер, темперамент тощо. 

По-друге, вивчення людини з погляду єдності природного і соціального дає змогу зрозуміти її як 

частку універсуму, а отже – дає підстави деяким сучасним авторам говорити про людину як космічну 

істоту. Такий космічний статус людини зумовлений антропним принципом, згідно з яким природа, 

універсум мають таке співвідношення світових констант, за якого стає принципово можливим 

виникнення людського життя. 

По-третє, біологічне в людині відрізняється від природно-біологічного, хоч і не є чимось 

надприродним. Біологічне є соціалізоване й окультурене, таке, що змінило свою суть у процесі 

еволюції. Антропогенез формує нову істоту – людину, яка, виокремившись із природи, містить 

притаманні їй ознаки, які не вичерпуються природним. Людина має нову якість, суть якої наука до 

кінця ще не збагнула. Природу людини можна пояснити через культуру, у якій біологічне і соціальне 

перебувають у знятому (соціалізованому, окультуреному) вигляді [3]. 

Проблема особистості є одною з найскладніших у філософії. Особистість – „виступає 

як динамічна, відносно стійка цілісна система інтелектуальних, соціально - культурних і морально-

вольових якостей людини, які виражені в індивідуальних особливостях її свідомості і діяльності. ”- 

визначає Г.О. Нестеренко. Якщо провідним у визначенні індивідуальності є її неповторний 

вроджений талант, то у особистості – воля, самостійність. Людина виконує в суспільстві визначені 

ним ролі, виступає як істота соціальна. Як особистість проявляє себе у ставленні до виконання своєї 

ролі або ролей в суспільстві. Особистість втілює цінності своєї епохи, культури. Сприймаючи 

цінності як власні, обираючи їх за основу свого світогляду і діяльності, обирає роль в суспільстві, чи 

виконує визначену так, щоб максимально реалізувати свою систему цінностей. Особистість 

передбачає самостійність діяльності на основі вільно обраних принципів і відповідальності. 



Автономність – одна з провідних якостей особистості. Вона сама обирає цілі, обов’язки в залежності 

від своїх переконань, інтересів. А не від зовнішніх впливів. Свободу особистості забезпечує 

її вольова готовність здійснювати вибір і брати на себе відповідальність за нього. В особистості 

домінує свідомо- вольовий початок, який забезпечує не тільки розуміння мети і шляхів її досягнення, 

але і силу для їх здійснення, незважаючи на всі зовнішні перешкоди. Особистість діє на 

основі усвідомлення сенсу життя. [4]. 

Особистість (лат.- persona) - конкретний вираз сутності людини, цілісне втілення і реалізація в 

ній системи соціально значущих рис і якостей суспільства. Невід'ємними рисами особистості є 

самосвідомість, ціннісні орієнтації, соціальні відносини, відповідальність за свої вчинки, певна 

автономність щодо суспільства тощо. Слово "особистість" спочатку позначало маску, яку одягав 

актор у античному театрі, а потім воно стало позначати самого актора та його роль (персонаж). 

Пізніше цей термін тлумачився як готовність нести всю повноту пов'язаної з цією роллю 

відповідальності. 

Поняття "особистість" стоїть поряд з такими категоріями, як людина, індивід, 

індивідуальність тощо. Якщо людина тлумачиться як біопсихосоціальна істота, і це поняття передає 

універсальну причетність Homo sapiens до родової біосоціокультурної організації, то індивід - це 

одиничний, конкретний, унікальний суб'єкт з індивідуальними рисами (психічні здібності, діяльніс-

ний, розумовий, життєвий потенціал). Особистість у такому разі виступає як індивід, що усвідомлює і 

реалізує свою індивідуальність соціально. Людина як індивідуальність виявляє себе в продуктивних 

діях, і вчинки її нас цікавлять в тій мірі, в якій вони отримують органічне предметне втілення. Про 

особистість можна сказати протилежне: в ній цікаві саме вчинки (трудові досягнення, відкриття, 

творчі успіхи). 

Якщо поняття індивідуальності підводить діяльність людини під міру своєрідності та 

неповторності, багатогранності та гармонійності, природності та невимушеності, то поняття 

особистості акцентує в ній свідомо-вольовий початок. Індивід тим більше заслуговує право 

називатись особистістю, чим ясніше усвідомлює мотиви своєї поведінки і чим суворіше її контролює, 

підкоряючи єдиній життєвій стратегії. 

Отже, особистість - окрема людина як індивідуальність, як суб'єкт стосунків та свідомої 

діяльності по перетворенню соціальної реальності. Це відносно стійка система соціально значущих та 

індивідуальних рис, що формується в процесі соціалізації і є продуктом індивідуального досвіду та 

соціальної взаємодії. Це індивід, який завдяки своїм якостям впливає на маси та хід історії. Він 

знаходиться в центрі суспільної уваги внаслідок соціальної позиції та виконання соціальної та 

професійної ролі. 

Певну роль у розумінні суті взаємозв'язків особистості і суспільства має теорія соціальної 

мобільності і стратифікації, запропонована американським соціологом Питиримом Сорокіним. За 

теорією соціальної мобільності особистість водночас перебуває у кількох суспільних системах: 

конгломератах (натовпі), верствах (фахівці, політики) та інститутах (політичні партії, церква). У 

кожній спільності становище особистості визначається кількома диспозиціями: бідний - заможний, 

гарний фахівець - поганий фахівець. Якщо особистість завжди дбає про перехід у іншу, більш вищу 

для себе категорію, то для суспільної системи, навпаки, характерним є зберігання себе у незмінному 

вигляді і запобігання прагненню людини. 

Постійний опір системи викликає соціальні конфлікти. Щоб запобігти виникнення проблем, 

соціальна система повинна мати певні засоби, що надають можливість особистості піднятися до 

верхів соціальної спільності. Цю роль можуть виконувати вигідні умови здобуття освіти, шлюбу та 

ін. Але у такій концепції менше звертається уваги на внутрішній світ людини [5]. 

Філософія враховує типи особи, проте, не зупиняється на жодній з них чи їх сукупності, 

формує свій власний підхід, що ґрунтується на таких критеріальних основах, як ставлення людини до 

власності та влади, місце та роль людини в системі соціальних, насамперед матеріальних відносин, 

діяльна участь у громадському житті суспільства тощо. За такими критеріями особа постає як 

представник тієї чи іншої соціальної спільності й, насамперед, як повноважний представник 

суспільного класу, нації, народності [6]. 

Високий рівень свідомості чи спрямованість діяльності може зумовити перехід особи з одного 

соціального типу до іншого. Людина - це не пасивний продукт обставин, а суб'єкт своєї 

життєдіяльності, народжується й 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. Саме людина приймає 

остаточне рішення щодо своїх дій та поведінки, які залежать як від об'єктивних обставин її існування, 

так і від рівня її свідомості, почуттів та волі. Рішення може бути вірним, невірним або суперечливим. 

Творчість спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, які 

мають суспільне значення, творчість не може реалізуватися поза свободою волі всіх дійових осіб 

історичного акту. Без свободи не може бути прориву у невідоме відкриття нового в пізнанні, 

творення оригінального на практиці [7]. 

 

Висновки 

Отже, суть людини в тому, що людина - істота розумна, людина - істота, яка має 

самосвідомість, людина - істота моральна і вільна та ін. Поняття людини, насамперед, охоплює 

загальнородові риси, що відрізняють людину від інших живих істот. Поняття людини в такому 

визначенні стосується не якоїсь конкретної людини, а людини як представника роду людського. 

Поняття особистості визначає уявлення про людину як істоту цілісну, яка об'єднує в собі 

особисті, соціальні і природні якості. Поняття індивідуальності і особистості тісно зв'язані між 

собою. Індивідуальність виступає тут як суттєва характеристика конкретної особистості, що відбиває 

спосіб її буття як суб'єкта самостійної діяльності і творчості. Індивідуальне Я складає духовно-

змістовний центр структури особистості, її внутрішнє ядро. На основі індивідуального Я формуються 

інші соціальні та індивідуальні якості. 

Особистість та індивідуальність не тільки взаємопов'язані, а і взаємообумовлені: формування 

якостей особистості тісно зв'язане з індивідуальною самосвідомістю людини, змістом її цінностей, 

залежить не тільки від становища індивіда у суспільстві, але й від особистого ставлення до свого 

становища, власної позиції. Це пояснює той факт, що в умовах одного соціального середовища 

формуються різні типи особистостей. 
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