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У статті потреби визначено як основу інтересів людини. Зазначається,

що інтереси, як і потреби, є рушійною силою діяльності, поведінки та вчинків

людей.  У  теоретичному  обґрунтуванні  процесу  самореалізації  особистості

питання  про  формування,  усвідомлення  і  реалізацію  індивідами  інтересів

займають важливе місце. Особливістю політичних інтересів зазначено те, що

вони тісно пов'язані з механізмом і способами здійснення влади в суспільстві.

Одним же із важливих джерел розвитку і  стимулювання духовних інтересів

вказано професіоналізацію у різних галузях духовної творчості. 
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The article defines needs as the basis of human interests. It is noted that interests, as

well as needs, are the driving force of the activities, behavior and actions of people.

In the theoretical substantiation of the process of self-actualization of the individual,

the question of the formation, realization and realization of interests by individuals

occupy an important place. 
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Інтерес як суспільне відношення представляє собою позицію, певну лінію

поведінки соціального суб’єкта в ситуації що історично склалася, яка виражає
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його ставлення до об’єктивних можливостей і тенденцій суспільного розвитку і

спрямованість на самоствердження. 

Вивчення поняття інтересу стало одним із ключових символів сучасного

суспільства. Є два абсолютно різних підходи до вирішення цієї проблеми. Один

пропонує вивчення з  позицій об'єктивізму,  який чітко  сформулював Спіноза.

Протягом  трьох  останніх  століть  поняття  особистого  інтересу  все  більше

звужувалось, доки не набуло значення, майже протилежного тому, яке мало у

Спінози  [2].  Воно  стало  тотожним  себелюбству,  матеріальній  наживі,  владі,

успіху,  і  замість  того,  щоб  бути  синонімом  доброчинності,  стало  етичною

заповіддю. 

Сучасна  концепція  особистого  інтересу  є  дивною  сумішшю  двох

протилежних  концепцій:  кальвінівської  та  лютерівської  –  з  одного  боку,  і

концепції прогресивних мислителів, починаючи від Спінози – з іншого. Кальвін

та Лютер учили, що людина може придушувати свої особисті інтереси і вважати

себе лише зброєю Божих думок. Прогресивні мислителі,  навпаки, учили, що

людина  повинна  бути  тільки  самоціллю,  а  не  засобом  для  певних

трансцедентних  їй  цілей  [1].  Трапилося  так,  що  людина  сприйняла  зміст

кальвіністичної доктрини, відкинувши її релігійну форму. Вона стала зброєю –

не Божої волі, а економічної машини та держави. Вона взяла на себе роль зброї

–  але  не  Бога,  а  індустріального  прогресу;  вона  працювала  та  накопичувала

гроші,  але  насправді,  не  для  насолоди  від  їх  витрачання  і  не  для  насолоди

життям,  а  заради  самого  процесу  накопичення  їх,  вкладання  у  власність,  в

успіх. 

Виродження  значення  особистого  інтересу  тісно  пов'язано  зі  зміною

концепції  «Я».  У  середині  ХХ  століття  людина  відчувала  себе  необхідною

часткою тієї  соціальної  та  релігійної  спільності,  у  причетності  до  якої  вона

набувала свого «Я», при чому як індивід вона усе ще повністю не виділилася із

своєї  групи.  З  початком  Нового  часу,  коли  людина  як  індивід  зіткнулася  із

завданням  сприйняття  себе  незалежною  істотою,  постала  проблема  її

ідентичності. У  XVIII та ХІХ століттях поняття «Я» все більше звужувалось;

«Я» стало сприйматися як дещо визначене власністю, якою володієш [4]. 



Внутрішні  розчарування  і  готовність  до  переоцінки  сенсу  власного

інтересу  навряд  чи  можуть  стати  ефективними  факторами,  доки  цього  не

дозволяють економічні умови нашої культури.

Гуманістична  совість  –  це  вираження  власного  інтересу  і  цілісності

людини,  тоді  як  авторитарна  совість  має  справу  з  людською  покорою,

самопожертвою, обов'язком людини. Ця гуманістичність совісті – плідність, а

значить і щастя, оскільки щастя обов'язково сприяє плідному життю. 

Інтереси, є особливого роду суспільними відносинами, вони не існують

самі по собі, абстрактно, поза тими особами, соціальними групами, класами та

іншими силами,  котрі  виступають у  якості  їх  носіїв.  У цьому одна  із  основ

класифікації  інтересів.  Інша сторона справи полягає в тому, що інтерес,  як і

потреба, спрямований на визначений об'єкт. 

Інтереси,  відповідно,  проявляються  у  різній  сукупності  практичних

мотивів  дії,  а  суперечності  між  мотивами  бувають  настільки  суттєвими,  що

вони можуть приводити і до блокування дії, і до дії в ім'я чужого інтересу (при

цьому дія в ім'я чужого інтересу базується на якійсь із сторін свого інтересу).

Саме тут і полягає відповідь на запитання про механізм повернення інтересу

проти самого себе, про механізм помилкової дії чи відпочинку.

Яким же чином об'єктивні умови життя породжують потреби та інтереси?

Як ці останні створюють у людей стимули діяльності? Саме такий погляд для

нас є найбільш суттєвим. Зрозуміло, що найбільш загальною характеристикою

зазначеного  переходу  одного  ряду  детермінації  до  іншого  полягає  у

відображенні.  Матеріалізм наполягає на тому, що детермінація через мотиви,

цілі,  усвідомлені  програми  дії  та  ін.,  відображає  ті  імпульси  соціальної

активності,  які  полягають  в  об'єктивних  умовах  життя.  Однак,  тут  виникає

необхідність більш ретельного з'ясування того,  яким чином різні  компоненти

життєвих  умов  перетворюються  в  реальні  спонукальні  сили,  в  потреби  та

інтереси людей.

Аналіз  об'єктивних умов  життя  чи  соціального  середовища  передбачає

з'ясування  всього  діапазону  цих  засобів,  виявлення  міри  їх  доступності,

встановлення  систематичності  у  їх  отриманні,  використанні  і  споживанні.



Безумовно, що міра доступності  засобів до життя є,  з  одного боку, істотною

характеристикою соціального положення, з іншого – ця міра складає важливий

елемент змісту самих потреб та інтересів, оскільки останні спрямовані або на

закріплення цих можливостей, або на розширення їх [5].

Суспільство – це дещо більше, ніж сума індивідів, воно включає в себе,

зокрема, результати діяльності, що передують поколінням людей. Суспільство

володіє певною структурою, що впливає на життєві долі окремих індивідів. У

ньому  діють  і  розвиваються  певні  масові  процеси,  тенденції,  які  не

охоплюються індивідуальною свідомістю. Усе це означає, що суспільні інтереси

володіють  специфічними  якостями  і  характеристиками,  які  випливають  із

властивостей цілісності і структурності соціального організму, перейнятливості

і перервності у розвитку самих суспільних відносин. 

Отже,  суспільні  інтереси  володіють  визначеною  структурною

композицією, що пов'язана з глибинними характеристиками суспільного життя.

Структуралізація  інтересів,  що  взаємодіють  між  собою  з  певною  мірою

стійкості, здійснюються наступними основними шляхами:

1) через розподіл праці і закріплення певних родів діяльності за відповідними

групами, які характеризуються своїми особливими інтересами;

2) через  формування  певних  форм  власності,  володіння  і  присвоєння

результатів суспільної праці, через відмінності у тій ролі, яку відіграють різні

соціальні групи в організації праці;

3) через виробництво форм спілкування як компонентів, що складають спосіб

життя людей в даному суспільстві;

4) через персоніфікацію суспільних відносин, тобто через вироблення певних

основних  типів  соціальних  характерів,  найбільш  придатних  для

функціонування  даного  способу  виробництва,  життєдіяльності  всього

суспільства.

Ці способи структуралізації можна було б назвати первинними, такими, що

безпосередньо є наслідком певних способів виробництва матеріального життя,

на  відміну  від  вторинних  шляхів,  які  пов'язані  з  формами  усвідомлення



інтересів, з ідеологічними та політичними процесами, утворенням соціальних

інститутів.

Інтереси проявляються насамперед у різних видах людської діяльності – в

економічній,  соціальній,  політичній  та  духовній.  Ці  види  діяльності

розрізняються  між собою за  метою і  засобами,  за  методами їх  реалізації,  за

функціями, які вони виконують по відношенню до суспільства в цілому. Разом з

тим ці роди діяльності мають і дещо спільне: вони пов'язані один з одним через

посередництво інтересів.

Особливість  політичних інтересів  полягає  у  тому,  що  вони  тісно

пов'язані  з  механізмом  і  способами  здійснення  влади  в  суспільстві.  У

політичних інтересах активних людей, що розглядаються у їх безпосередньому

емпіричному бутті, виражається відношення до системи, державних, партійних,

суспільних закладів, до органів влади. У свою чергу, способи здійснення влади,

що  характеризуються  різними  співвідношеннями  діловитості  і  парадності,

демократизмом  та  авторитарністю,  у  виробленні  і  прийнятті  рішень  та  їх

втіленні, здійснюють величезний вплив на розвиток політичної культури людей

та їх інтересів.

Політичні  інтереси  у  вузькому  значенні  цього  слова  –  це  інтереси,

пов'язані із способом функціонування вищих органів влади в суспільстві, стиль

діяльності яких багато в чому визначає і стиль нижче стоячих ланок системи

управління.

Одним із важливих джерел розвитку і стимулювання духовних інтересів є

професіоналізація  у  різних  галузях  духовної  творчості.  Саме  через

професіоналізацію  здійснюється  оволодіння  таємницями  духовного

виробництва, завдяки яким минулі досягнення культури і цивілізації отримують

нові стимули до життя, осучаснюються, стають предметом духовних інтересів

нинішніх поколінь.

Що ж є тим началом, завдяки якому людина не може здійснити поганий

вчинок,  завдяки  якому  вона,  відповідно  історичній  перспективі,  будує  своє

життя?  Таким  началом,  на  наш  погляд,  є  глибокі  моральні  переконання,

внутрішнє начало, що виходить від самої особистості і є сплавом виховання та



свідомої роботи думки самої людини. Особливо великого значення набувають

моральні регулятори поведінки особистості у виборі нею способів задоволення

об'єктивних  потреб.  В  кінцевому  результаті  сама  моральність  набуває

властивості  потреби,  необхідність  задоволення  якої  стає  наріжним  каменем

усієї  життєвої  програми особистості.  Це означає,  що матеріальні,  соціальні  і

духовні потреби людини, при певному рівні сформованості морального начала

потрапляють  під  вплив  останнього  і  в  кожній  потребі  первинно  присутній

морально-визначений спосіб її задоволення [3]. 

Потреби  інтереси  і  цінності  –  близькі  і  разом  з  тим  не  тотожні

фундаментальні  поняття.  Вони  вироблені  в  історії  суспільної  думки  для

позначення  безпосередніх  причин  соціальних  дій,  в  результаті  яких

відбуваються  зміни  і  перетворення  в  різноманітних  сферах  життя.  Тому

філософський  аналіз  даних  категорій  невід'ємний  від  дослідження  реальних

життєвих ситуацій,  соціальної практики,  від аналізу актуальних проблем, що

стоять нині перед нашим суспільством.

Завдяки  потребам  та  інтересам  матеріальні  відносини  переходять  в

ідеологічні, і навпаки, суспільна свідомість, ідеї та цінності перетворюються в

реальні дії людей, що змінюють структуру їх суспільних відносин і зв'язків. 

Через потреби, інтереси і ціннісні орієнтації об'єктивні протиріччя буття

проникають  у  внутрішній  світ  індивідів  і  соціальних  груп,  а  через  них  –  у

суспільну  свідомість.  Тобто  відбувається  зовнішнє  відображення  у

внутрішньому,  але  відображення  не  лише  у  вигляді  закінчених  логічно

несуперечливих структур,  але  й  у  вигляді  складної  сукупності  суперечливих

спонукань і стимулів до дії.

Звичайно, людина покликана творити і перетворювати світ, але свобода

творчості  повинна  полягати  в  усвідомленні  смислу  своєї  діяльності,  який  є

невід'ємним для істинного творця від смислу життя. Усвідомлення цього смислу

стає  загальною передумовою діяльності  в  сфері  духовних  інтересів,  на  якій

основі  складається  гармонійна  єдність  суспільних  і  особистих  інтересів,  що

стимулює багатоманітне й багатогранне освоєння світу.



Ми бачимо, що аналіз категорії «інтерес» тісно пов'язаний із категорією

«особистість». Як показав нам аналіз проблеми, проведений у першому розділі,

історично ці дві категорії розвивалися паралельно, пройшли досить складний

шлях  розвитку,  і  саме  епоха  Відродження  стала  тією епохою,  у  рамках  якої

відбулось становлення і розгортання цих двох категорій. Поняття особистість

вимагало  вироблення  певного  ідеалу  положення  окремої  людини  у  світі.  У

Давній  Греції  таке  положення  визначалось  через  поняття  «доброго  мужа»,

«героя»,  «мудреця»,  для  римлянина  –  це  «громадянин».  Середньовіковий

європеєць користувався у подібних випадках уявленнями про «праведника» та

«простака». 

Після І.Гете, Д.Дідро, І.Канта, І.Фіхте та романтиків ідеалом людини було

вперше усвідомлено «індивідуальність» та «особистість». Всесвітньо-історична

переорієнтація  у  розумінні  ідеалу  положення  людини  у  світі  відбулася.  Це

допомогло виділити поняття «особистість» у сучасному значенні – не просто як

окремість,  а  як  самостійну  індивідуальність,  самостійно  діючий  соціальний

суб'єкт. 

Дійсна  природа  результатів  діяльності  представляє  собою  об'єктивне

свідоцтво  про  вираження  двоякості  втіленого  в  ньому інтересу.  Розглядаючи

інтерес з точки зору його внутрішньої структури, матеріалізованої в результатах

діяльності,  ми  знаходимо  в  ньому  дві  протилежні,  але  взаємовизнаючі  одна

одну сторони: спрямовану на історичну творчість та на самоствердження. 

Основною  специфікою  людської  діяльності  є  її  включеність  у  світ

соціальних стосунків.  Інтерес  в  такому розумінні  виявляється на  всіх  рівнях

активності суб'єкта (у мріях, планах, практичних діях, у створюваних людиною

організаційних структурах як засобах реалізації  її  інтересу),  в  усіх сферах її

особистого життя, в науці, мистецтві, спорті, грі. 

Найбільш дієвою формою зв'язку між цінностями та інтересами виявляється

зв'язок між певними традиціями, напрямками, школами духовної творчості та

політичними інститутами, що визначають життя суспільства в даний момент.

Сутність людини не співпадає з її наявним буттям, бо вона сама є постійним



розвитком,  подоланням  теперішнього  і  цілеспрямованим  будуванням

майбутнього [6]. Продуктом такого ціле покладання є мета життя людини.
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