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ДІАЛЕКТИКА ІНТЕРЕСУ ДІЯЛЬНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

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.  Підкреслено,  що  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. 

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. 

Ключові слова: інтерес, особистість, потреба, цінність, самореалізація

особистості,суспільство.

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. It is emphasized that the modern concept of

personal  interest  is  a  strange mixture  of  two opposing concepts:  the  Kalvin  and

Lutheran - on the one hand, and the concept of progressive thinkers, starting with

Spinoza - on the other.
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The article defines the needs as the basis of human interests. It is noted that

interests, as well as needs, are the driving force of activity, behavior and actions of

people. In the theoretical substantiation of the process of self-actualization of the

individual, the question of the formation, awareness and realization of the interests of

individuals  occupy an important  place.  After  all,  the  problem of  the relationship

between morality and interest is complex and multifaceted, it unfolds in a number of

independent aspects and problems, in particular: interest and morality, interest and

humanism, interest and education of man, the influence of the environment on the

formation of human interests, the balance of social and personal interests.

It is emphasized that the modern concept of personal interest is a strange blend

of two opposing concepts: Kalvin and Luther's - on the one hand, and the concept of

progressive thinkers, starting with Spinoza - on the other. Consequently, the public

interest  has a definite  structural  composition,  which is  associated with the depth

characteristics of social life.

The  peculiarity  of  political  interests  is  that  they  are  closely  linked  to  the

mechanism and methods of exercising power in society. In the political interests of

active people, considered in their direct empirical existence, the attitude towards the

system, state, party, public institutions, and the authorities is expressed. One of the

important  sources  of  development  and  stimulation  of  spiritual  interests  is  the

professionalization in various fields of spiritual creativity. It is emphasized that it is

through professionalization that the mastery of the secrets of spiritual production is

carried out, through which the past achievements of culture and civilization receive

new incentives for life, are modernized, become the subject of the spiritual interests

of present generations.

It is found out that the needs of interests and values are close and at the same

time not  identical  fundamental  concepts.  They  are  made in  the  history  of  public

opinion to indicate the immediate causes of social action, as a result of which there

are  changes  and  transformations  in  various  spheres  of  life.  Therefore,  the

philosophical analysis of these categories is inseparable from the study of real life

situations,  social  practices,  from the  analysis  of  the  actual  problems  facing  our

society. Values are disclosed as interests that were separated during the development



of history itself through the division of labor in the sphere of spiritual production. But

it is stated that objects of such interests, objects of human aspirations in this case is a

certain  spiritual  meaning,  which  is  in  a  special  concentration  of  feelings  and

thoughts  embodied  in  models  of  beautiful,  true,  kind,  noble.  However,  the  most

effective form of connection between values and interests is the connection between

certain traditions, directions, schools of spiritual creativity and political institutions

that determine the life of society at the moment.

Key words:  interest,  personality,  need,  value,  self-realization of  the person,

society.

Постановка  проблеми.  До  виникнення  людини  не  було  істоти,  яка  б

спеціально для задоволення своїх нужд і потреб що-небудь створювала. Існуюча

в  живій  природі  вибірковість  потреб,  що  дозволяють,  наприклад,  тварині

безпомилково вибрати їжу чи лікарські рослини при захворюванні її організму,

переросла в процес свідомої трудової діяльності людини, у вибіркове ставлення

останньої до оточуючого природного і соціального середовища. Таким чином,

ці  два  моменти  виявились  якісною  перехідною  ланкою  між  природними,

біологічними потребами живого світу і людськими потребами.

Потреби є основою інтересів людини. 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.  Адже ситуації,  що

потребують розташування одних інтересів над іншими виникали і виникають

протягом  усієї  історії  філософії,  а  тому  досить  актуальними  є  питання,  що

пов’язані  з  вивченням  самих  інтересів,  їх  ролі  як  у  житті  людей,  так  і

суспільства в цілому. 

Актуальність теми. Ученим варто приділити увагу таким аспектам, як

інтереси та біосоціальна природа людини; інтереси й емоції людини; інтереси й

онтологічні  витоки  проблеми  самореалізації  людини;  інтереси  та  діяльність

людини; інтереси та мораль. 



Ми  ж звернемо  увагу  на  два  останні.  Адже  проблема  співвідношення

моралі та інтересу складна і багатогранна, вона розгортається в ряд самостійних

аспектів і проблем, зокрема: інтерес і моральність, інтерес і гуманізм, інтерес і

виховання  людини,  вплив  оточуючого  середовища  на  формування  інтересів

людини,  співвідношення  суспільних  та  власних  інтересів.  Дослідження  саме

таких  аспектів  зробить  можливим  моделювання  подальшого  розвитку

суспільства як нашої держави, так і всього людства. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Плідні  дослідження

проблеми  самореалізації  особистості  в  контексті  культури  висвітлено  у

розробках  Л.Н.Когана,  Н.І.Шаталової  та  ін.  Культурологічний  аспект

життєдіяльності  особистості  аналізують  В.П.Андрущенко,  Є.К.Бистрицький,

Л.В.Губерський,  А.М.Єрмоленко,  В.А.Малахов,  І.Ф.Надольний  та  ін.

дослідники.

Серед  сучасних  вітчизняних  учених,  які  провели  дослідження  різних

аспектів  потреб,  інтересів  та  цінностей  особистості  слід  відмітити

О.О.Донченко, П.Г.Здравомислова, Ю.М.Орлова, О.О.Подольську, В.Ф.Сіренка,

Л.В.Сохань, В.І.Тарасенка, та багатьох інших. 

В цілому, аналізуючи тенденцію розгляду даного напряму досліджень,

можна зробити висновок, що спочатку окремими дослідниками, а в наступному

більшою  частиною  населення  нашої  планети  відбувається  усвідомлення  і

обґрунтування тези про необхідність вироблення загальнопланетарної стратегії

для  забезпечення  подальшого  розвитку  свідомості  людини,  особистості  і  її

самореалізації. Частково згадували про цю проблему Е.Фромм у праці «Людина

для себе» [Фром, 1992], А.Г. Маслоу у праці «Мотивація і особистість» [Маслоу,

1999]  та  Ю.М.Орлов  у  творі  «Сходження  до  індивідуальності».  Також дуже

мало приділялося уваги дослідниками саме ролі інтересу особистості у системі

її самореалізації. 

Мета статті:  дослідження категорії  інтересу  та  його  роль у  процесі

становлення діяльно-творчої особистості.

Виклад  основного  матеріалу.  Не  можна  краще  визначити  важливість

інтересів  у  становленні  людини,  у  її  розвиткові,  ніж  це  зробив  свого  часу



К.А.Гельвецій: «Якщо фізичний світ підкорено законові руху, то світ духовний

не  менш  підпорядковано  законові  інтересу.  На  Землі  інтерес  є  всесильний

чародій, що змінює в очах істот вид усякого предмета» [Гельвецій,1994: с. 186]. 

Однією із суттєвих рис людини є те, що вона творить світ і перетворює

його.  А інтерес  як  суспільне відношення представляє  собою позицію,  певну

лінію  поведінки  соціального  суб’єкта  в  ситуації  що  історично  склалася,  яка

виражає його ставлення до об’єктивних можливостей і тенденцій суспільного

розвитку  і  спрямованість  на  самоствердження.  У  якості  об’єктів  інтересу

виступають  матеріальні  і  духовні  цінності,  соціальні  інститути  і  суспільні

відносини, встановлені звичаї та порядки.

Зміст інтересів, тобто сукупність тих об’єктів, мети і завдань діяльності,

які оволодівають свідомістю суб’єкта дії, також неоднорідний. Одні завдання є

більш  здійсненними,  інші  –  далеко  не  такими  реальними;  до  однієї  мети

прагнуть з усією системою суб’єктивності, із пристрастю, до інших – лише при

певних умовах і в міру необхідності.

Вивчення поняття інтересу стало одним із ключових символів сучасного

суспільства. Воно ще двозначніше, ніж себелюбство та любов до себе, і таку

двозначність  можна  остаточно  зрозуміти  тільки  з  урахуванням  історичного

розвитку  поняття  особистісного  інтересу.  Проблема  полягає  у  тому,  що  ми

будемо вважати  особистим  інтересом  і  як  його  визначати.  Є  два  абсолютно

різних підходи до вирішення цієї проблеми. Один пропонує вивчення з позицій

об'єктивізму, який чітко сформулював Спіноза. Для такого підходу особистий

інтерес  або  пошуки  власної  користі  тотожні  доброчесності.  Згідно  з  такою

точкою  зору  особистий  інтерес  людини  полягає  у  тому,  щоб  зберегти  своє

існування, що є тотожним реалізації нею своїх вроджених можливостей. Така

концепція особистого інтересу є об'єктивною, оскільки «інтерес» виступає не як

суб'єктивне сприйняття того, що представляє інтерес для даного індивіда, а з

точки  зору  природи  людини,  об'єктивно.  Людина  реально  має  тільки  один

інтерес – повний розвиток своїх можливостей, самого себе як людської істоти.

Як  потрібно  знати  іншу  людину  та  її  реальні  потреби,  щоб  любити  її,  так

потрібно  знати  самого  себе,  щоб  зрозуміти,  які  інтереси  власного  «Я»  і  як



можна  їх  задовольнити.  Із  цього  слідує,  що  людина  може  помилятися,

обманювати себе відносно своїх реальних особистих інтересів,  якщо вона не

знає саму себе і свої реальні потреби, а знання людиною себе є основою для

вивчення того, що входить до складу її особистого інтересу.

Протягом трьох останніх століть поняття особистого інтересу все більше

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

Спінози  [Спіноза,  1957].  Воно  стало  тотожним  себелюбству,  матеріальній

наживі, владі, успіху, і замість того, щоб бути синонімом доброчинності, стало

етичною заповіддю. 

Таке виродження поняття стало можливим внаслідок заміни об'єктивного

підходу до особистого інтересу помилковим суб'єктивним підходом. Особистий

інтерес уже більше не виводився із природи людини та її  потреб; відповідно

уявлення про те, що людина може помилятися щодо своїх особистих інтересів,

втратило  свою  силу  і  було  замінено  ідеєю  про  те,  що  людина  вважає

представником інтересів свого «Я» і за необхідністю особистим інтересом.

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  [Логвиненко  О,  1997].  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. Монашеський аскетизм, за словами М.Вебера, було замінено

аскетизмом внутрішнього світу, де особисте щастя та насолода не залишають

більше реальних цілей життя.  Але ця установка все  сильніше розходилася з

установкою, вираженою в концепції  Кальвіна,  і  сходилася з  установкою, яку



виражала прогресивна концепція особистого інтересу і  тому,  що людина має

право,  і  це  є  її  обов'язком,  зробити  задоволення  своїх  особистих  інтересів

вищою  нормою  життя.  В  результаті  сучасна  людина  живе  за  принципом

самозречення, а мислить з точки зору особистого інтересу. Вона вважає, що діє

у своїх особистих інтересах, тоді як насправді її первинним інтересом є гроші

та  успіх.  Людина  не  розуміє  того,  що  її  найважливіші  людські  можливості

залишаються  нереалізованими.  І  таким  чином  вона  втрачає  себе  в  процесі

пошуків того, що здається найкращим для неї.

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  [Юм,

1966]. 

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. 

Як ми уже зазначали, потреби тісно пов'язані з інтересами. Учені частіше

розглядають  їх  разом,  ніж  окремо,  визначаючи  тим  самим  глибоку

спорідненість,  однопорядковість  цих  категорій.  Дієва  сила  потреби

проявляється тим повніше, чим чіткіше вона виражена в інтересах соціальної

спільності. У свою чергу, роль останніх зростає в міру того, як посилюється їх

зв'язок з насущними потребами суспільного розвитку. Порівняно з потребами,

інтереси  виступають  у  якості  безпосередньої  причини  масових  дій.  Жодна



соціальна  дія  –  велика  подія  суспільного  життя,  перетворення,  реформа,

революційний вибух – не може бути зрозумілою, якщо не визначено інтереси,

що породили цю дію.

Інтереси, як і потреби, 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 [Юнг, 1995].



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 [Франкл, 1990]. 

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. 

Висновки. Цінності,  інтереси  та  потреби  як  суспільні  відношення

представляють собою позицію,  лінію поведінки  соціального суб'єкта  в  даній

історично  складеній  ситуації,  що  виражає,  по-перше,  його  ставлення  до

об'єктивних  можливостей  і  тенденцій  суспільного  розвитку,  по-друге,  його

спрямованість на самоствердження. Інтерес у даному випадку виступає єдністю

цих протилежностей [Логвиненко, 1997]. 

Цінності – це інтереси, що відокремилися в ході розвитку самої історії

завдяки розподілу праці у сфері духовного виробництва. Але об'єктами таких

інтересів,  предметами  прагнень  людини  в  даному  випадку  виступає  певний

духовний зміст,  що перебуває в особливій концентрації  почуттів і  думок, які

втілилися  у  взірцях  прекрасного,  істинного,  доброго,  благородного.  У

співставленні  з  цими  нормами,  що  отримали  суспільне  визнання,  людина,

зайнята у сфері духовної творчості  чи діюча на тлі  громадянських інтересів,

прагне утвердити свою індивідуальність [Здравомислов, 1986; с. 166]. 

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  [Янг,1991].  Продуктом  такого  ціле  покладання  є  мета  життя

людини.
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