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ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
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Анотація. В статті представлений психологічний опис ціннісно-смислових орієнтацій особистості як  
ієрархічних утворень, які формуються на основі цінностей суспільства та визначають світоглядні на-
станови, а від так мотивують, спрямовують активність особистості. Ціннісно-смислові орієнтації мають 
свою динаміку формування. На цей процес впливають фактори цілеспрямовані (вплив виховання у сім’ї, 
виховання у навчальних закладах), стихійні (політика держави, соціально-історичні умови, економічні 
впливи), а також потреби та бажання самої людини. Зазначено, що ціннісно-смислові орієнтації транс-
формуються із віком, а їх зміст визначається вихованням, особистісними потребами та бажаннями, со-
ціально-історичними умовами життя тощо, вся означена й сформована сукупність утворень внутрішньої 
структури особистості опосередковує взаємостосунки людини з оточуючим світом відповідно до її вікового 
періоду життя.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, смисли буття, онтогенез, вікові періоди, особистісне зростання.
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THEORETICAL AND ANALYTICAL REVIEW ON THE PROBLEM OF RESEARCH  
OF THE VALUE AND SENSE SPHERE OF PERSONALITY (AGE ASPECT)

Summary. The article presents an overview of the problem of personal values. It is noted that the system of 
value orientations is the content of the orientation of the individual and mediates the internal basis of its rela-
tionship with the outside world. Value orientations are formed under the influence of social experience and are 
manifested in ideals, beliefs, interests and so on. Value-semantic orientations are a hierarchical formation that 
represents material and ideal objects in the human mind, is formed on the basis of the values of society and 
determines the institutions of consciousness, motivates, directs the activity of the individual. Value-semantic 
orientations are transformed with age, and their content is determined by education, needs, desires of the in-
dividual, socio-historical conditions of society and so on. Peculiarities of value-semantic orientations of people 
of different ages are characterized. The most sensitive period for their formation is adolescence, because the 
individual is aimed at realizing their own capabilities, the formation of subjective value system, but our pres-
ent is characterized by prolonged process of formation of value-semantic sphere, uncertainty and eclectic views 
of young people. problems and delays the onset of maturity. In student age – value-semantic orientations have 
an individualistic orientation with the need for personal growth. The process of formation and manifestation of 
value-semantic orientations in the period of maturity is also characterized by different tendencies: formation 
of hierarchy of values and deep search for meaning of life is postponed due to general infantilization of society, 
advantage of virtual life over real and special significance of consumption values. age strives for self-realiza-
tion, results-oriented and demonstrates the representation of life values in life meanings. The person of late 
age is characterized by the desire to comprehend his life, understanding the higher meaning of life and its 
foundations, that is, we can say that the structure of value-semantic orientations during the late period of life 
remains unchanged.
Keywords: value orientations, meanings of being, ontogenesis, age periods, personal growth.

Постановка проблеми. Дослідження цін-
нісно-смислової сфери особистості стають 

наразі особливо актуальними, оскільки сучасне 
життя людини сповнене невизначеності й змі-
щенням пріоритетів, відбувається переорієнту-
вання загальнолюдських і суспільно-моральних 
цінностей не однієї конкретної особи, а всього 
людства. Людині властиво структурувати та ін-
терпретувати власний внутрішній світ в катего-
ріях важливості й певної цільової спрямованос-
ті, але в періоди економічних криз, військових 
конфліктів, соціально-політичної нестабільності, 
в раптових стресових умовах (як цьогорічні події 
зі спалахом пандемії), змушують індивіда пере-
оцінювати і трансформувати зміст та прояв цін-
нісних орієнтацій, оскільки в будь-якому віці лю-

дини останні продовжують виконувати функцію 
компасу життя.

Ціннісні орієнтації особистості нерозривно 
пов’язані з поняттям сенсу життя, створюючи 
єдину інтегральну внутрішньо особистісну систе-
му. Сенс життя є узагальненим смисловим утво-
ренням системи особистісного цілепокладання. 
З одного боку, сенс життя з’являється, коли від-
бувається свідоме суб’єктивне самовизначення, 
з іншого боку, сенс життя «виростає» разом із са-
мою особистістю [14].

Проблематика ціннісно-смислових орієн-
тацій розглядається в роботах І. Абакумова, 
Г. Балл, Ю. Баруліна, Л. Божович, О. Дмитрієва, 
В. Караковського, Г. Кершенштейнер, В. Корнє-
ва, С. Кравчук, Д. Леонтьєва, В. Лєдньова, Б. Ли-
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хачова, В. Мерлін, А. Мудрик, Н. Непомнящої, 
Н. Нікандрова, Е. Помиткіна, А. Реан, О. Рома-
нова, К. Ушинського, А. Сластьоніна, І. Зязюна, 
В. Франкл, В. Чудновського [1; 22], М. Вебер, 
Е. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецького [9]. Смис-
ложиттєві та ціннісно-смислові орієнтації осіб мо-
лодого віку досліджували І. Бурцева, Ю. Вербова, 
Т. Гурлєва, С. Гусаківська, С. Кондратюк, А. Ле-
пеха, В. Мищенко, Г. Онищенко, А. Федоренко, 
І. Федух та ін. Цінності та ціннісно-смислові орі-
єнтації осіб зрілого віку окремо представлені в до-
слідженнях І. Беха, К. Кальницької, В. Кізіма, 
І. Нестеренко, Т. Партико, Л. Романюк, О. Селез-
ньової, О. Штепи та ін., а отже, є підстави вважати 
необхідним структурувати та диференціювати іс-
нуючі погляди з позиції саме вікових особливості 
розгортання та прояву ціннісно-смислової сфери.

Мета статі полягає у систематизації науко-
вих поглядів на феномен ціннісно-смислових 
утворень особистості в різні періоди оногенетич-
ного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Цінності утво-
рюють складну систему особистості та виступає 
регулятором її поведінки [7]. Так, М. Рокіч розпо-
діляв цінності на 2 групи термінальні та інстру-
ментальні. При цьому, останні розумів як цінності, 
що виявляються через принципи життєдіяльності, 
а термінальні – співвіднесеність із певною індиві-
дуальною метою людини та рухом до неї [9].

Ш. Шварц систематизував результати на-
укових пошуків й запропонував концепцію кру-
гової моделі, що включала базові універсальні 
цінності людства, які властиві представникам 
будь-якої культури. Виділені вченим цінності 
відповідають основним потребам людини: біоло-
гічні, взаємодії і потреби стабільності соціальних 
груп. Отже, результати наукових досліджень 
свідчать про те, що розглянуті теорії, з одного 
боку, підкреслюють соціальний характер цін-
ностей та вплив суспільства на їх становлення, 
з іншого – досліджують індивідуальні особливос-
ті особистості у процесі осмислення і прийняття 
соціальних цінностей [9]. Тобто, система цінніс-
них орієнтацій становить зміст спрямованості 
особистості та опосередковує внутрішню основу 
її взаємостосунків з оточуючим світом. Ціннісні 
орієнтації формуються під впливом соціального 
досвіду та виявляються в ідеалах, переконаннях, 
інтересах тощо [14].

Розрізнення потребують такі поняття як 
«цінність», «ціннісна орієнтація», «смисл». Цін-
ність існує лише у якості відображення значи-
мості об’єкта, явища, відношення для суб’єкта. 
Система ціннісних орієнтацій є основою та важ-
ливою підсистемою особистості. Цінності визна-
чають сталість особистості, забезпечують вибір 
нею цілей, мотивів, опосередковують образ жит-
тя людини, виявляються крізь моральні засади 
та принципи поведінки. Джерелом цінностей 
виступають бажання, інтереси, почуття, став-
лення тощо [1]. 

М. Ярмаченко зазначає, що «цінність – це по-
зитивна чи негативна Значущість об’єктів до-
вкілля для людини, класу, групи, суспільства 
в цілому, що визначається не властивостями са-
мими по собі, а їх залученням у сферу людської 
життєдіяльності, інтересів, потреб, соціальних 
відносин» [16]. 

На думку А. Андреєвої, цінності є основою 
для пізнання і конструювання цілісного образу 
соціального світу, при цьому ціннісні орієнтації 
виступають регулятором соціальної діяльності 
та поведінки особистості в соціумі [5].

За Л. Орбан-Лембрик, ціннісні орієнтації – це 
спосіб диференціації особистісних об’єктів та явищ 
за особистісною значущістю, цеспрямованість на 
ієрархізацію певних життєвих цінностей, надання 
переваги одним цінностям та заперечення інших. 
Таким чином, ціннісні орієнтації виокремлюють 
для людини значуще від несуттєвого, складають 
внутрішню суть особистості й формуються на осно-
ві системи цінностей суспільства [1]. 

Поняття «ціннісних орієнтацій» було введене 
М. Вебером, який вважав, що цінності відобра-
жають спрямування різних соціальних верств 
населення у різні часові проміжки [1]. 

За В. Ядовим, ціннісні орієнтації є вершиною 
ієрархії установок людини, що формуються у про-
цесі усвідомлення себе не тільки як представни-
ка певної діяльнісної сфери, а й приналежність 
до суспільства, людства в цілому [22]. 

Низкою дослідників (Г. Коджапіров, А. Ко-
джапіров, П. Степанов, С. Бондирьова та ін.) під-
креслюється, що ціннісні орієнтації близькі до 
поняття «спрямованості особистості» як довго-
тривалої мотиваційної установки, що формує 
стрижень особистості та визначає її ставлення до 
інших людей, до світу та себе [11]. 

Поняття «цінностей» не може бути розгляну-
то без виокремлення «смислу», тому що цінності 
виступають як форми закріплення споріднених 
смислів. У структурі цінностей може бути виді-
лений смисловий компонент [15]. 

Смисл розуміють як семантичну одиницю. 
Іноді поняття «смисл» використовують як сино-
нім «значенню». Таким чином, більш складні 
смислові утворення – фрази, тексти, теорії буду-
ються на основі цієї одиниці. Смисли розгляда-
ються як людські цінності, такий підхід ґрунту-
ється на поясненні смислів як основи соціальної 
діяльності людей, функціонування суспільства. 
Смисли розглядають і більш широко, як пошук 
єдиного смислу життя особистістю [2]. 

В. Чудновський вважав, що «смисл життя 
є особливим психічним утворенням, що має свою 
специфіку та може суттєво впливати на життя 
людини» [15]. 

Смисл життя може не усвідомлюватися са-
мою людиною, але, на думку А. Ленгле, прони-
зує усе її життя [13]. Смисли завжди нерозривно 
пов’язані з думкою, а крізь осмислення явищ, 
подій зовнішнього світу формується смисл цих 
явищ, відносин, подій тощо. 

Д. Леонтьєв вважає смислову сферу головною 
конструюючою підструктурою особистості. Осо-
бистість, таким чином, виступає як цілісна сис-
тема смислової регуляції життєдіяльності. У цій 
системі знаходять відображення усі зв’язки лю-
дини з оточуючим світом, причому враховується 
часова перспектива життя людини і орієнтація 
на майбутнє [11]. 

Категорія смислу допомагає людині у процесі 
її життєдіяльності вибудовувати цілісну картину 
світу та знаходити своє місце в ньому, а також 
регулювати свою поведінку відповідно з її пла-
нами, метою тощо. 
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Низка вчених (І. Ільїн, Н. Лоський, С. Франк) 
пропонує розглядати цінності та смисли як скла-
дові духовної сутності людини. Так, Н. Лоський 
зазначає, що ієрархія цінностей з’являється 
шляхом поступу до морально-духовного вдоско-
налення [12; 23]. М. Каган стверджує, що смисл 
піднімає ціннісне ставлення на більш високий 
раціоналізований, ідеологічний рівень, що зали-
шає позаду буденність звичайного життя [11]. На 
думку Б. Братуся, розвиток ціннісно-смислової 
сфери відбувається у напрямку від егоцентрич-
них цілей, прагматичних до загальнолюдських 
цінностей; від нестійких, рухливих утворень до 
усвідомлених, стійких ціннісно-смислових орієн-
тацій [4]. В. Франкл пов’язує смисл з властивос-
тями окремого індивіда, а цінність із соціальним 
рівнем. Б. Братусь вважав, що в структурі осо-
бистості існує різний рівень усвідомлення влас-
них суб’єктивних смислів та цінностей, при цьо-
му, цінності – усвідомлюються, а смисли – ні.  
Д. Леонтьєв вказує на формування наскрізну 
особистісну ціннісну структуру [11]. 

Отже, ціннісно-смислові орієнтації є ієрархіч-
ним утворенням, що представляє матеріальні 
та ідеальні об’єкти у свідомості людини, форму-
ється на основі цінностей суспільства та визна-
чає світоглядні настанови, мотивує, спрямовує 
активність особистості. Ціннісно-смислові орі-
єнтації трансформуються із віком, а їх зміст ви-
значається вихованням, потребами, бажаннями 
особистості, соціально-історичні умови життя 
суспільства тощо [18; 19; 20]. 

Найбільш сензитивним періодом для появи 
та розгортання ціннісно-смислової сфери є під-
літко-юнацький період онтогенетичного розви-
тку людини. У цей період ціннісні орієнтації 
формуються на основі співвіднесення особистіс-
тю її життєвого досвіду з закріпленими мораль-
ними зразками в конкретній культурі [6; 15].

А. Маслоу вважав, що саме в цей віковий період 
ціннісні орієнтації формуються від дефіцитарності 
до буттєвості, від цінностей гедонізму до підвищен-
ня рівня значущості духовності, моральності [15].

С. Рубінштейн підкреслював, що юність – це 
сенситивний час для розвитку таких ціннісних 
орієнтацій як науково-теоретичних, філософ-
ських, моральних, естетичних, оскільки базуєть-
ся на системі узагальнених уявлень про оточу-
ючих світ, відповідно формується власна думка 
та особистісне ставлення до життя, а через це 
все – людина приходить до питання про сенс 
буття [17]. Однак, у реальності формування сві-
тоглядних уявлень, систематизація та ієрархіза-
ція цінностей, смислів пролонгується на більш 
пізній віковий період, даний факт підтверджує 
дослідження О. Ковальської та Н. Анісімової 
проведене на учнях старших класів, за резуль-
татами якого система цінностей та осмисленість 
життя у період ранньої юності є ще еклектичною, 
суперечливою та дуже залежить від соціального 
оточення. Перераховані вище труднощі на думку 
авторів, затягують підлітковий вік, призводять 
до накопичення невирішених особистісних про-
блем, а від так ускладнюють процес дорослішан-
ня [10]. Пізніше, у студентському віці, цінніс-
но-смислові орієнтації формуються у напрямку 
індивідуалізму, прагнення до самодетермінації, 
самореалізації у житті, відбувається переосмис-

лення соціально запропонованих цінностей із 
перевагою цінності автономії [5; 8].

Зрілий вік характеризується побудовою ці-
лісної ієрархічної системи цінностей, пошуками 
духовних основ та свого місця у житті. Поряд 
із цим, в осіб зрілого віку також спостерігаєть-
ся тенденція до появи переваги цінностей спо-
живання над духовними ідеалами, а крім того, 
вплив соціальних мереж значно впливає не тіль-
ки на життя молоді, але і змушує людей зрілого 
віку починати жити віртуальним життям біль-
ше, ніж реальним [8]. 

Т. Сахарова зазначає, що саме наявність смис-
лу життя є тим критерієм, який характеризує 
розвиток особистості у зрілому віці. Особливістю 
цього віку є те, що життєві смисли представлені 
в життєвих цінностях. Особистість у цьому віці 
орієнтована на результат життя й самореаліза-
цію. Чоловіки та жінки мають у зрілому віці схожі 
смисложиттєві орієнтації, проте, одночасно з тим, 
на формування та прояв даних орієнтацій впли-
ває рівень освіти, наявність сім’ї, дітей тощо [18]. 

В пізньому віці, провідним завданням особис-
тості стає осмислення власного життя, підсуму-
вання особистих успіхів й невдач, наставництво. 
Духовні цінності виявляються не у розумінні 
того, що дає життя, а радше того, яким є життя 
саме по собі, його фундаментальних складових 
та вищого змісту [8]. Дослідження смисложит-
тєвих орієнтацій пізнього віку свідчать про те, 
що основними цінностями людей пізнього віку 
стають щастя та здоров’я близьких. Наявність 
компенсаторної функції смислу життя корелює 
з рівнем соціальної адаптації особистості. Жінки 
у цей віковий період в більшій мірі орієнтовані 
на сферу сімейного життя, а чоловіки – вбачають 
смисл життя в професійній діяльності або набут-
ті суспільного визнання [3]. Загалом, структура 
ціннісно-смислових орієнтацій залишається не-
змінною протягом пізнього етапу онтогенезу, 
однак, якщо особистість протягом життя мала 
активну діяльність, її віра у власні сили, у здат-
ність контролювати життя – підвищується [12]. 

Отже, ціннісно-смислові орієнтації мають 
свою динаміку формування. На цей процес впли-
вають фактори цілеспрямовані (вплив вихован-
ня у сім’ї, виховання у навчальних закладах), 
стихійні (політика держави, соціально-історич-
ні умови, економічні впливи), а також потреби 
та бажання самої людини. Під ціннісно-смисло-
вими орієнтаціями варто розуміти таку сукуп-
ність особистісних утворень внутрішньої структу-
ри особистості, які опосередковують внутрішню 
основу її взаємостосунків з оточуючим світом. 

Висновки та подальші пропозиції. Дослі-
дження проблеми формування ціннісно-смис-
лових орієнтацій особистості в психологічній 
площині дозволяє сформувати низку висновків 
узагальнюючого характеру, а саме: розрізняють 
ціннісно-смислові та смисложиттєві орієнтації. 
Серед різних ціннісно-смислових орієнтацій осо-
бистості виокремлюють орієнтації смисложиттєві, 
які відображають зміст та міру розуміння особис-
тістю того, що є в її життя провідним й найваж-
ливішим. Ціннісно-смислові орієнтації є системою 
значущих для особистості ієрархічно розташова-
них матеріальних та ідеальних об’єктів, визнача-
ючи її поведінку, погляди, життєдіяльність тощо.
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Були охарактеризовані особливості цінніс-

но-смислових орієнтацій людей різних вікових 
періодів. Найбільш сенситивним періодом для 
їх формування є юнацький вік, оскільки, особис-
тість спрямована на усвідомлення власних мож-
ливостей, формування суб’єктивної ціннісної сис-
теми, проте наше сьогодення характеризується 
пролонгованістю процесу формування ціннісно-
смислової сфери, невизначеністю та еклектич-
ністю поглядів молодих людей, що призводить 
до накопичення невирішених проблем та від-
тягує настання зрілості. У студентському віці – 
ціннісно-смислові орієнтації мають індивідуаліс-
тичну спрямованість із потребою в особистісному 
зростанні. Процес формування та прояву цінніс-
но-смислових орієнтацій в період зрілості також 
характеризується різноспрямованими тенденці-
ями: формування ієрархії цінностей та глибин-

ні пошуки сенсу життя відтерміновуються через 
загальну інфантилізацію суспільства, перевагу 
віртуального життя над реальним та особливу 
значущість цінностей споживання, але, одно-
часно із вказаними процесами, людина зрілого 
віку прагне до самореалізації, орієнтована на ре-
зультат та демонструє представленість життєвих 
цінностей у життєвих смислах. Людина пізнього 
віку характеризується прагненням до осмислен-
ня свого життя, розуміння вищого сенсу життя 
та його основ, тобто, можна говорити про те, що 
структура ціннісно-смислових орієнтацій про-
тягом пізнього періоду життя залишається не-
змінною. Перспективами подальших досліджень 
можуть бути дослідження можливості існування 
обумовленості та опосередкованості прояву цін-
нісно-смислових орієнтацій в контексті життєт-
ворчих компетенції особистості.
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