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Поняття домагання в психології можна проілюструвати, зокре-
ма, формулою самооцінки У. Джеймса, згідно з якою самооцінка 
дорівнює успіху, поділеному на домагання |7]: 

Людині потрібно оцінювати себе за певними критеріями, стан-
дартами, які мають мотиваційний ефект і виступають орієнтирами 
для життєдіяльності. Чим адекватніша самооцінка, тим реалістич-
ніший рівень домагань. Домагання відображають звичний спосіб 
вибору цілей, рівень їх складності. 

Рівень домагань, введений К. Левіним, — це одна із характери-
тик мотиваційної сфери людини, один із соціально-психологічних 
механізмів самоздійснення, самореалізації особистості, 

Традиційно в психології рівень домагань характеризують, як: 
1) рівень складності, досягнення якого є загальною метою серії 

майбутніх дій; 
2) вибір суб'єктом мети наступної дії, яка формується в резуль-

таті переживання успіху або невдачі через низку попередніх дій; 
3) бажаний рівень самооцінки особистості (рівень «Я») [13]. 
К. Левін класифікував детермінанти рівня домагань, поділяючи 

їх на ситуативні (тимчасові) і стабільні, до яких увійшли соціально-
психологічні й особкстісні (культурні чинники, групові норми та 
минулий досвід особистості). А дослідник В. Магун пропонує один 
із можливих способів класифікувати домагання людини крізь приз-
му тих завдань, які вона розв'язує. У навчанні, праці, сімейному 
житті, в культурній активності, споживанні тощо. Рівень домагань 
він розглядає як «стандарт досягнень, який індивід встановлює для 
себе і якого він очікує досягти». 

Рівень домагань — це оцінка особистістю своїх психічних по-
тенцій, здібностей і особистих можливостей, реалізація яких у май-
бутньому задовольнила б її плани та запити. Інакше кажучи, рівень 
домагань — це можлива мета або результат, які індивід суб'єктивно 
встановлює для себе у своїй діяльності. 

Перерахуємо деякі чинники, що впливають на формування дома-
гань. Це самопізнання, самовдосконалення, саморегуляція, самоде-
термінація, інтелект, матеріальні та психологічні ресурси, досвід інших 
і особистий, сила волі, впевненість у собі, визнання за собою права на 
помилку. Якщо людина не визнає за собою цього права, виникають 

246 



особистості людей Розділ IV 
з особливими потребами 

ситуації з неприємними наслідками. До таких чинників можна віднес-
ти також і визнання оточенням успішності твоєї діяльності; самопова-
гу, внутрішню відповідальність перед собою та життям, соціальну 
сміливість, самооцінювання власних результатів та самоконтроль; 
натхнення, коли бачиш успіхи інших тощо. 

На тлі феномена «рівень домагань» розроблено теорію «моти-
вації досягнення» (Дж. Аткінсон, Д. Мак-Клелланд, X. Хекхаузен, 
1. А. Васильєв, М. Ш. Магомед-Емінов тощо). В її основу покладе-
но розподіл людей на дві категорії: тих, у кого високі амбіції 
і пов'язане з цим спрямування до успіху, і на тих, у кого таке спря-
мування недостатнє, хто виявляє надмірну обережність, нерішу-
чість, а то й непевність у своїх силах. 

Звернемо увагу на поняття «амбітність». У недалекому минуло-
му воно вживалося частіше як негатив, характеризуючи такі 
людські риси, як зарозумілість, гонор, чванливість, пихатість, заго-
стрене самолюбство, надмірну вразливість тощо. 

Світ змінюється, змінюємось і ми. І поняття «амбітний» набуває 
нового змісту, ширшого вжитку (особливо в ЗМІ), а саме як гордий, 
честолюбний, з почуттям власної гідності, бажанням зробити щось 
корисне, стати помітним, а то й відомим; самотворення, засвідчи-
ти вправне самобудівництво тощо. 

Зрозуміло, якщо людина не має відповідних знань, здібностей, 
реальних досягнень, а претендує на надмірну увагу до себе, це буде 
називатись пихатістю, претензією, безпідставними, необгрунтова-
ними амбіціями. 

Щоб з'ясувати деталі, треба звернутися до словників. Приміром, 
у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» чи-
таємо: 

«Амбітний — самолюбний; гордий, честолюбний» [2]. 
«Самолюбство — почуття власної гідності, звичайно загострене 

підвищеною чутливістю до думки про себе оточення» [2]. 
«Честолюбство — прагнення до слави, почестей, домагання ви-

соких постів» [2]. 
Співвідношення понять «домагання» і «амбітність» може бути 

та є предметом дискусій. Перше поняття, як на мене, більш дина-
мічне, друге — більш статичне. «Домагання» — процес досягнення 
поставленої мети, завдання. Це, разом з тим, і стратегія, і пошук 
механізмів, засобів їх здійснення. Отже, «амбіція» — охоплює шир-
ше коло характеристик. 
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З-поміж студентів чимало особистостей амбітних, з достатньо 
високою «планкою» домагань. Наприклад, пригадую, як на одній із 
студентських наукових конференцій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людину «Україна» Дмитро Пузіков (тепер 
вже колишній студент Університету «Україна»), виголосивши до-
повідь, реалізував свої домагання. Були запитання, на які доповідач 
давав вичерпні відповіді. Запам'яталось, як студент, учасник цієї 
конференції, поставив каверзне запитання, сподіваючись «загна-
ти» доповідача в глухий кут (про це свідчили як сама форма запи-
тання, так і вираз його обличчя). Та Дмитро блискуче відповів і на 
це запитання. Завдяки своїм знанням, аргументації, він зумів захи-
стити свою гідність і в такий спосіб «підтвердив» свою амбітність. 

Д. Пузіков брав участь в олімпіадах і наукових студентських кон-
ференціях. Є у нього й наукові доробки. Треба, до то ж, зауважити, 
що Дмитро — відмінник усіх років навчання в університеті, а нині 
(після закінчення Університету «Україна») працює асистентом ка-
федри соціальної роботи свого університету. 

Орест Сокольський — теж випускник Університету «Україна». Він 
ніколи не шукав «легкого життя». Навпаки, у ході навчального про-
цесу обирав теми курсових, дипломних робіт, що вимагали додат-
кових зусиль. Його захоплення ще із шкільних років античною 
історією буквально вражає. Для нього мета ніколи не була са-
моціллю. Він здобував і здобув міцні знання, отримавши, до речі, 
з відзнакою як диплом бакалавра, так і диплом магістра. Після 
закінчення магістратури Орест готується до вступу в аспірантуру. 
Власні життєві домагання, поставлені перед собою, він реалізував, 
завдяки своїм розумовим здібностям і вольовим зусиллям, а бажан-
ня стати аспірантом цілком відповідає не лише його мрії, а й реаль-
ному втіленню її у життя. 

Володимир Лукашів уродженець с. Бурдяківки, що в Борівсько-
му районі на Тернопільщині. Хлопець закінчив із відзнакою педа-
гогічний ліцей у Тернополі, де виборов серед випускників почесне 
звання «Ерудит ліцею». Крім того, він займався у театральній студії 
ліцею, перемагав на обласних олімпіадах. Володимир поступив на 
історичний факультет стаціонарно й заочно — на географічний 
Тернопільського педуніверситету. Звичайно ж, ця молода люди-
на — амбітна. Як бачимо, він не тільки мав амбіції, а й робив і зро-
бив конкретну справу, тобто, може бути прикладом і натхненником 
для інших. 
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Студентка Національного авіаційного університету Тіна Король 
(вчиться за спеціальністю «Менеджмент і логістика»), солістка ан-
самблю Збройних сил України виборола друге місце на конкурсі 
молодих виконавців «Нова хвиля» в латвійському місті Юрмала (за-
галом у конкурсі молодих виконавців брали участь 18 артистів із 
13 країн). Серед нагород, які дістала співачка, вперше в історії 
Міністерства освіти і науки її нагороджено Почесною Грамотою «За 
успішну репрезентацію студентства України в Міжнародних мисте-
цьких конкурсах». В інтерв'ю газеті «Хрещатик» (12 серпня 2005 р.) 
на запитання: «Чого б ви найбільше хотіли досягти у житті?» Тіна 
Кароль відповіла: «Прагну віддавати, а не брати щось від життя. 
Зробити якомога більше позитивного не для себе, а для людей. Гло-
бальна ж мета, надзавдання — духовність. Коли є мета, заради якої 
щось робиш, це допомагає бути зібраним». Тіна Кароль представ-
ляла Україну на «Євробаченні-2006» — міжнародному пісенному 
конкурсі, що проходив в Афінах (Греція), де вона посіла почесне 
7 місце. 

Підкреслимо, що інтелектуальне життя цих особистостей на-
повнюється новим змістом. У одних це викликає повагу, зами-
лування, в інших — на жаль, заздрість. До таких негативних про-
явів, як заздрість (якого б кольору вона не була — біла, чорна, 
рожева тощо), треба бути готовим. Це реалії нашого життя. І все 
ж варто пам'ятати, що заздрість — це іржа, яка «роз'їдає» 
свідомість людини. 

Амбітні особистості — це особистості, котрі чинять реальні ко-
рисні справи і надихають на них інших. Т все ж чимало є студентів, 
які не наважуються бути амбітними. Нерідкісні випадки, коли їх 
домагання, амбіції «гасять» як окремі вчителі, так і батьки, замість 
того, щоб плекати, підтримувати такі «пориви людської душі», ста-
витися до них із повагою. Важливо, щоб молоді люди розуміли від-
повідальність за себе, за своє життя, вчинки та дії. 

У психології така відповідальність за результати своєї роботи, 
впевненість у собі, послідовність і наполегливість в досягненні по-
ставленої мети, схильність до самоаналізу має назву інтернального, 
внутрішнього локусу контролю. Доведено, що люди, які володіють 
внутрішнім локусом контролю, більш впевнені у собі, послідовні 
й наполегливі в досягненні своїх цілей, вони схильні до самоаналі-
зу, врівноважені, товариські, доброзичливі і незалежні. У глибин-
ному розумінні — це усвідомлення себе суб'єктом свого життя. 
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Схильність до зовнішнього, екстернального локусу контролю, на-
впаки, демонструє невпевненість у своїх здібностях, неврівноваже-
ність, прагнення відкласти реалізацію своїх намірів на невизначе-
ний термін, тривожність, підозрілість, конформність і агресивність, 
схильність людини приписувати відповідальність за результати 
своєї роботи зовнішнім силам. 

Домагання, амбіції повинні реалізуватися. Так концепцію роз-
витку однієї з найстаріших промислових зон в Києві — Телички 
розробили студенти (інтернаціональний склад) Вищої школи місь-
кого дизайну Гарвардського університету під керівництвом відомих 
архітекторів Гі Кастелек Перрі та Ліланда Д. Котта. 

Поєднанням таланту, «високої проби» домагань є постать народ-
ного артиста України, знаменитого тенора, соліста Національної 
опери, радника Президента з культури Володимира Гришка. «Мав 
щастя, — як висловився Володимир Гришко, — співати з дитячим 
хором «Щедрик». До речі цей хор визнаний найкращим з-поміж 
учасників фестивалю самодіяльних колективів «Духовна музика 
у Римі» в липні 2005 р, Своїми виступами артист працює на підне-
сення іміджу України у світі. Коли не на гастролях, а в Києві, то 
завжди співає в церковному хорі Володимирського собору. У 2005 р. 
Володимир Гришко став слухачем Дипломатичної академії України 
при Міністерстві закордонних справ України. 

Цікаво спостерігати і констатувати найяскравіші моменти злету, 
домагань та амбіцій. Тоді, і життя це підтверджує, конструктивне 
мислення веде до прагматичного втілення задумів. До того ж, ці-
леспрямовані, послідовні люди багато встигають. 

Домагання та амбіції варто досліджувати на рівні особистості 
(що автор й намагався зробити), а також на рівні колективу, про-
фесійної спільноти і, врешті, держави. Тож у дослідників є шанс 
спробувати. 

1 все ж, є деякі зауваги в площині цієї проблеми, що викликають, 
певне занепокоєння. Слушну думку з цього приводу висловив про-
фесор Дрогобицького педагогічного університету О. Вишневський, 
який в інтерв'ю газеті «Освіта України» на запитання журналіста 
«Про що маємо думати нині?» відповів так: «Повсякчас дбати про 
розвиток у характері нашої молоді рис екстравертності, госпо-
дарської експансивності, дуже потрібних у державотворенні. Мене. 
приміром, тривожить молодь, яка ні в що не вірить, нікого не лю-
бить, нічого не хоче. Мусимо настановлювати насамперед на 
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моральному фронті власними прикладами, чистотою своїх помис-
лів і вчинків». 

Поза тим недостатня амбітність є серйозним гальмом суспільно-
го розвитку. Поки в людей не буде високих домагань, не буде й ви-
соких досягнень. 

Суспільство повинне навчитися поважати високі домагання, здо-
рові амбіції особистості — джерела енергії для свого подальшого руху. 

Самостверджування в житті можливе і через наслідування. 
У цьому сенсі заслуговує на увагу знахідка журналу «Студенческий 
меридиан». Угорі обкладинки зазначено: «Журнал для честолюб-
цев» — по суті, для тих, хто претендує на реальні корисні звершен-
ня як для себе, так і для суспільства. 

Але для цього потрібно сконцентруватись і наполегливо працю-
вати. Це і буде підтвердженням високих амбіцій у нашому реально-
му житті. 
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