
 158

• розумінні оптимальної специфікації вищої освіти відносно таких ви-
дів людської діяльності, що не були знаними раніше, а тепер змінюють 
навіть хід розвитку суспільства, суспільно-соціальні відносини в ньому; 

• застосуванні таких методів – технологій пізнання й реалізації гу-
манітарного змісту історії людства (фундаментальних, системних, ціліс-
них, інтегративних), що сягають глибин реалізації людського в усіх при-
родах: об'єктивній, суб'єктивній, віртуальній тощо; 

• створенні інформаційно-ціннісних мереж соціальної комунікації, що 
в них на перше місце виходять засоби, методології, форми, методи, тех-
нології для виробництва перш за все, високого рівня послуг, духовних 
благ, предметів попиту в галузі задоволення індивідуальних і суспільних 
потреб, інтересів, мотивів, цінностей, ідеалів сучасного суспільства тощо. 
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ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Під "особистістю", як правило, розуміють стійку систему соціально 
значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспі-
льства або спільноти. Особистість, це параметр людини, що характери-
зує певний рівень засвоєння нею різноманітного освітнього, професійно-
го, морального, естетичного і духовного досвіду суспільства. Коли про 
людину говорять як про особистість, то перш за все, мають на увазі її 
здатність до свідомого керівництва власною поведінкою в контексті та у 
відповідності до вироблених суспільством цивілізаційних і культурних 
норм, вимог та еталонів. 

Концепції, які умовно можна об'єднати однією загальною назвою – 
інформаційне суспільство, представлені в творчості таких мислителів як 
Д. Белл, С. Крук, С. Леш, Р. Гельбронер, Дж. Ліхтхайм, Р. Дарендорф, 
П. Дракер, Д. Рісман, Дж. Рівкін, Зб. Бжезінський, О. Тоффлер. Спробу-
ємо розібратися, які вимоги і яке місце відведено людині, як особистості, 
в його умовах. 

Інформаційному суспільству передує індустріальне. В загальноприй-
нятому розумінні, індустріальне суспільство характеризується закінче-
ним процесом створення великої, технічно розвиненої промисловості як 
основи і провідного сектора економіки та відповідних соціальних і полі-
тичних структур. В цьому суспільстві основна маса населення зайнята в 
індустрії: на заводах і фабриках. Е. Ґелнер дає йому таку характеристи-
ку: "Індустріальне суспільство – це єдине суспільство, саме існування 
якого засноване на тривкому і безперервному зростанні, на безупинно-
му і очікуваному вдосконаленні. Не дивно, що це було перше суспільст-
во, яке винайшло ідею та ідеал прогресу, постійного руху вперед. Най-
прийнятніший спосіб суспільного контролю в такому суспільстві – су-
цільний підкуп, гарантія матеріального добробуту за відмову від соціа-
льної агресії; найбільша його слабкість – нездатність пережити будь-яке 
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тимчасове зменшення фонду соціального підкупу і втрату законності, 
яка настає, коли ріг достатку тимчасово порожніє і потік припиняється" 
[Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. – К., 2003. – C. 67]. 

Англійський філософ А. Сміт (1723–1790) вважав, що прагнення кожної 
людини до благополуччя виступають головними джерелами суспільного 
багатства. Високо оцінюючи, з економічної точки зору, значення суспільного 
поділу праці, Сміт бачив і його недолік – посилення однобічності розвитку 
людей. Цю однобічність, вважав Сміт, можна перебороти шляхом введення 
загальної освіти [Сміт Адам. Добробут націй: Дослідження про природу та 
причини добробуту націй / пер. О. Васильєва та ін. – К., 2001]. Однак істо-
ричні реалії найбільш просвіченого і наукового ХХ ст. свідчать про немож-
ливість засобами загальної освіти уникнути однобічного розвитку особисто-
сті, подолати відчуження людини від людини, людини від природи. 

Індустріалізація і технізації суспільства завели людство в глухі кути: 
екологічний, демографічний, продовольчий, військовий і з яких воно нині 
не знає як вийти. За зростання добробуту люди розплачуються дорогою 
екологічною ціною, а однобічність особистості взагалі перетворилася в 
дійсності в одномірність [Маркузе Герберт. Одномерный человек. – М., 
1994]. Людина майже повсюдно стала додатком до машин і механізмів. 

Чи здатне інформаційне суспільство вивести людство на безпечний шлях 
розвитку чи воно продовжить, так як і індустріальне, свій шлях у прірву? 

Інформаційне суспільство характеризується в першу тим, що виробниц-
тво знань та науковомістких виробів стає основною його рисою, основою 
його економіки. Знання самі по собі можуть, як це ми бачимо, принести лю-
дині і довкіллю лише шкоду. Причина ситуації, коли знання не приводить 
особистість до гармонійних стосунків із самою собою, іншими (суспільст-
вом), природою корениться в часи переходу від середньовічного суспільст-
ва до сучасного. Теологи і філософи Середньовіччя активно розробляли не 
тільки ідею Бога, але й ідею духовної природи людини. Вперше в історії 
людства християнські та мусульманські мислителі відкривають людину як 
особистість, насамперед духовну, а не природну і тілесну істоту. 

Філософія Нового часу, відкидаючи заслужено безплідні схоластичні 
теоретизування, відкинула і одне із найцінніших надбань своїх теорети-
чних попередників – людина має три іпостасі: тілесну, душевну і духов-
ну. Відбувся якийсь незбагнений інтелектуальний відхід, який дехто на-
магається подати як поступ. Біблію, в якій йшлося про Бога і людину як 
богоподібну істоту було відкинуто, а науку було оголошено панацеєю. 
Людину, в залежності від головного наукового напряму природознавст-
ва, почали ототожнювати то з рослиною, то з машиною – Ж. Ламетрі 
[Ламетри Ж. О. Сочинения. – М., 1976], то з мавпою – Ч. Дарвін тощо. 
Пішов невпинний процес дегуманізації знань і особистості. Наслідки 
освіченого, але бездуховного суспільства: знаряддя масового вбивства 
людей та дві світові війни. У кінематографі й сьогодні можна побачити, 
зокрема, то людину-павука, то людей-вампірів. 

Переконання, що наука нас врятує від будь-яких бід, утвердилося в 
науковому середовищі в період класичного природознавства. Технокра-
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тизм і матеріалізм класичної науки виявився катастрофічним для людст-
ва. Світ зіткнувся з небаченими раніше кровопролиттями, безглуздою гон-
кою озброєнь, масовими голодоморами, нелюдяними експериментами, 
концтаборами і т. д. і т. п. Потрібно наукові дослідження ув'язувати зі Свя-
тим письмом, особливо в етичному сенсі. Інформаційне суспільство буде 
здатним подолати існуючі проблеми тільки прямим і твердим зверненням 
до Біблії, до людини як богоподібної істоти, до Бога і його настанов. 

Наука яка народжується в інформаційному суспільстві перестає бути 
об'єктивістською, матеріалістичною і технократичною. Дедалі ширше 
поширюється смисловий підхід, коли вчені не обмежуються віднайден-
ням сутності явищ, а шукають смисл тих або інших феноменів історії чи 
людської практики, тобто прагнуть відповісти на запитання: "Навіщо?", 
"Для чого це потрібно?", "Наскільки це оправдане з точки зору людських 
інтелекту й моралі?". І ми починаємо глибше розуміти абсурдність, амо-
ральність, безглуздість багатьох боків нашого життя. А це дає мудрість. 
У Біблії має місце істинний культ мудрості, тобто всіх тих начал, на яких 
базується справжній розум – розум голови й серця, розум, що ствер-
джує добро, а також духовність. 

Усе це подається в Біблії на прикладі мудрості Соломона [Див.: Кни-
га приповістей Соломонових]. Здорові судження, обширна пам'ять. Ве-
личезний запас знань, багатий досвід, уміння вправно їх застосовувати 
на практиці – усе це, співвіднесене з вимогами моралі, совісті, дозволяє 
приймати та реалізовувати мудрі рішення, які усувають зло та примно-
жують добро на Землі. Хіба це не найоптимальніший варіант для особи-
стості та її суспільного життя? 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ:  
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ 

 
Сучасний характер розвитку суспільства з необхідністю вимагає но-

вих підходів щодо дослідження особистості. При цьому традиційним 
залишається визнання того, що особистостями не народжуються, а 
стають в процесі соціалізації. Але сьогодення вносить свої особливості 
щодо характеристики цього процесу. Сучасний тип особистості форму-
ється під впливом інтенсивного розгортання процесів глобалізації, осно-
ву яких складають – масовізація, технологізація, інформатизація, уніфі-
кація тощо. Саме це акцентує увагу на необхідності вироблення і впро-
вадження нових підходів щодо осмислення формування особистості 
сучасного типу. На нашу думку, такими новими чинниками, а також сво-
єрідними орієнтирами формування сучасної особистості мають постати 
конкурентоздатність і конкурентоспроможність. 

Саме ці характеристики людського існування розкривають індивідуа-
льність людини, унікальні можливості не тільки існування, а й розкриття і 
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