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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: 

УСПІХ, УСПІШНІСТЬ, СОЦІАЛЬНИЙ УСПІХ,  

СОЦІАЛЬНА УСПІШНІСТЬ 

У статті проаналізовано основні теоретичні підходи зарубіжних та вітчизня-

них науковців на проблему трактування змісту і сутності понять «успіх, соціа-

льний успіх, успішність, соціальна успішність». Розглянуто філософський, 

соціологічний, педагогічний і психологічний аспекти даної проблеми. Зроб-

лено описи термінополів «успіх, соціальний успіх, успішність, соціальна ус-

пішність» з позиції трансдисциплінарності. Представлено порівняльний ана-

ліз досліджуваних понять та їх взаємозв‘язків з визначенням закономірнос-

тей загального (спільних рис) та специфічного (відмінностей). 

Ключові слова: суспільство, результат діяльності, спрямованість осо-

бистості на досягнення успіху, мотивація досягнень, самореалізація, успіх, 

соціальний успіх, успішність, соціальна успішність. 

 

Постановка проблеми, актуальність дослідження. Одним 
із важливих аспектів становлення особистості є - досягнення нею успі-
ху у соціумі: по-перше - розкриття потенціалу; по-друге - самореаліза-
ція особистості у суспільстві. Зараз це питання стає актуальним у 
зв‘язку із втратою в українському суспільстві ідеальних цінностей. 
Внаслідок еволюції соціального середовища відбулася руйнація попе-
редніх соціальних орієнтацій, соціальних цінностей суспільства, моти-
вації діяльності особистості, спрямованої на досягнення успіху, що 
своєю чергою стало передумовою переродження структури суспільст-
ва. Отож, сьогодні ми спостерігаємо поступове, але потужне входжен-
ня успіху до числа провідних цінностей українців. До розгляду цієї 
проблеми останнім часом долучається багато зарубіжних та вітчизня-
них дослідників з різних галузей науки, але у вітчизняній психологіч-
ній науці, ще замало праць про диференціацію та дедиференціацію 
термінополя успіху, тому наша ініціятива скерована саме на це. Вини-
кає необхідність поєднання наукових знань із філософії, соціальної 
філософії, соціології, соціальної педагогіки, педагогіки із суто психо-
логічними науковими надбаннями з цієї проблеми. Через це, розгляд 
понять «успіх, соціальний успіх, успішність, соціальна успішність» має 
трансдисциплінарний характер і розуміється відповідно до націона-
льних особливостей особистості та її картини світу. Українська дослід-
ниця Ю. Ільїна, яка досліджує «ментальні моделі», «моделі успіху» 
своєю працею, підтверджує культурологічну зумовленість розвитку 
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українського суспільства, де якось немає місця культурі успіху, а є ар-
хетипове неприйняття останнього[1].  

Метою даної статті є дослідження спільних та відмінних рис, 
які характеризують поняття - «успіх», «соціальний успіх», «успіш-
ність», «соціальна успішність», як опорних категорій щодо відобра-
ження розвитку особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі уза-
гальнення основних підходів як єдиної сукупності з проблеми дослі-
дження, представлено основні трактування понять «успіх, соціальний 
успіх, успішність, соціальна успішність» на підставі трансдисципліна-
рності. 

Проблема успіху у предметному полі філософії розглядається у 
контексті проблематики здійснення сенсу життя особистості, усвідом-
лення життєвих задач та розуміння їх успішного вирішення, стану га-
рмонії особистості у діяльності (В. Франкл, С. Ключніков, Н. Розен-
берг, Г. Тульчинський, О. Михайлова). Соціально-філософський ас-
пект успіху полягає у впливі особистості на соціальну реальність (Є. 
Караханян). З позиції соціальної психології успіх представлений як 
соціально-результуючий компонент діяльності особистості як концеп-
ція раціонального вибору (Ю. Артамошина, Д. Фрідман, М. Хетчер, І. 
Городняк). Соціально-педагогічний аспект успіху будується на зусил-
лях, що реалізуються особистістю у діяльності (А. Яшнова). Педагогіч-
ний аспект успіху визначає умови і технології формування (С. Кожа-
кина, Н. Батурин, О. Єрофеєва). У межах психологічної науки успіх ро-
зглядають з позиції діяльності (Ю. Ільїна, І. Боровинська, О. Матеюк, 
А. Бєлкіна, С. Пакуліна, С. Занюк, А. Єлізаров, М. Болдінова); почуття 
(І. Бех); мотивації досягнень (Г. Мюррей, Дж. Аткінсон, Д. Маккле-
ланд, К. Левін, Х. Хекхаузен, К. Петерсон, М. Селігман, Н. Пророк, Б. 
Вайнер); теорії самодетермінації та особистісної автономії (Е. Десі, Р. 
Райан) активності особистості (С. Гончаренко); самоактуалізації, само-
ефективності (А. Маслоу); гармонійної адаптації до умов життя (О. 
Романовський); інтелекту (Р. Стернберг).  

Проблема соціального успіху у предметному полі соціальної фі-
лософії окреслена як соціально-онтологічний стан (Л. Муляр); як про-
яв доцільної поведінки (О. Якутіна). У соціології соціальний успіх роз-
глядають як досягнення (К. Мангейм); стандартизовану модель (А. 
Ярема); сутнісну характеристику певного суспільства (С. Ципко); соці-
альний статус (Л. Сохань); соціальний, економічний капітали (Л. Бев-
зенко). У соціальній психології соціальний успіх розглядають як роз-
виток індивідуальної свободи (О. Маркозова); ставлення до особистос-
ті (М. Кубишкіна); порівняльний аспект мотивації (І. Зейвальд).  

Проблема успішності у предметному полі соціальної філософії 
окреслена у роботі В. Атюніної «образом успіху» та його значенням 
для особистості; характеристикою гідності та цілісності (М. Бойченко); 
певними якостями як гарантами успішності (О. Міщук); інтеріориза-
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цією як процесом досягнення (Т. Бабина, О. Єршова). У соціології ус-
пішність розглядають як досягнення мети (Н. Вебстер); самореаліза-
цію (Л. Лабунська); гаразд, свободу волі, добробут (Є. Бєлінська). Соці-
альна педагогіка вивчає специфіку формування успішності особистос-
ті (О. Яшнова). Педагогічна психологія визначає розвиненість цінніс-
но-смислової сфери тощо (С. Верейкіна). Психологія досліджує: дихо-
томію успішності соціального і індивідуального (Н. Амінов, А. Кушна-
ренко, А. Четверик-Бурчак, Н. Головчанова, А. Елізаров, М. Болдінова, 
І. Боровинська, І. Кордубан, Л. Лазаренко, О. Назарук); подолання ди-
хотомії успішності і неуспішності (Н. Подкоритова). Успішність розг-
лядають як: добре розвинуті здібності у діяльності (В. Дружинін); до-
сягнення стану рівноваги і гармонії (О. Матеюк); високий рівень від-
повідальності (Ф. Хайдер); досягнення справжніх цілей за допомогою 
діяльності (Я. Кохан); особистісне досягнення (Д. Роттер); процес са-
мореалізації (А. Вернудіна); взаємодію особистості зі соціокультурним 
середовищем (Г. Балл); подію (О. Кресан); результативність (М. Мес-
кон, М. Альберт, Ф. Хедоурі); готовність особистості до інтелектуаль-
ного саморозвитку (М. Смульсон); рефлексію досвіду (Н. Чепелева); 
ментальні ресурси (С. Хазова); розвинутий емоційний інтелект (Д. 
Маєр, П. Саловей; Д. Гоулман) тощо.  

Проблема соціальної успішності у предметному полі соціології 
окреслена наявністю ресурсів та стратегій досягнення (Л. Буркова, А. 
Сагалакова, Н. Соколовська); певних цінностей які домінують у суспі-
льстві (А. Ярема); певних якостей (Є. Савін); певних ресурсів, накш-
талт людського та культурного капіталів (Л. Бевзенко). Соціальна пси-
хологія презентує уявлення про соціально-успішну людину (В. Моска-
ленко). Педагогіка представляє процес формування, ефективну соціа-
лізацію (В. Пятуніна, Е. Варламова, С. Кожакина, А. Збуцки); Н. Бара-
нець, О. Дєєва, О. Грушин розглядають соціальну успішність як якість 
особистості, яку потрібно формувати; Л. Казимирська вивчає умови 
формування соціальної успішності та розглядає її як життєвий старт 
особистості. У межах психології соціальну успішність розглядають як 
психологічну категорію, яка виявляє дихотомії: суб‘єктивне-
об‘єктивне, зовнішнє-внутрішнє тощо (І. Малишева, А. Елізаров, М. 
Болдінова); як уявлення (А. Тугушева); діяльнісну реалізацію потенці-
алів (Р. Вайсман); певні психологічні характеристики і самооцінку 
особистості (А. Фомін); ефективні навички (M. Ganaie); механізм са-
морегуляції (В. Толочек); самоефективність (А. Бандура); успішну са-
мореалізацію (Г. Пономарьова).  

Викладення основного теоретичного матеріалу. Розгля-
даючи поняття успіху у сучасних дослідженнях, спостерігаємо суміж-
ність його розгляду із такими категоріями як визнання, соціальний 
статус, становище, досягнення, винагорода, намір, самоефективність. 
Категорія визнання, корелює з успіхом, у високій оцінці суспільства, 
щодо результатів діяльності особистості, яка приносить відчуття задо-
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волення та почуття поваги до себе. Соціальний статус особистості спів-
відноситься з успіхом як структурна одиниця системи особистість-
соціум. У ході особистого розвитку людини процес її становища у сус-
пільстві, взаємопов‘язаний з успіхом рівнем авторитетності. У психо-
логії, вчені намагаються дізнатися, передусім, про якісний процес, 
який виражає сутність психічного у взаємовідносинах категорій дося-
гнення і успіх, це домогтися позитивного результату, прикласти зу-
силля, придбати своїми зусиллями. Однією з інтерпретацій поняття 
успіху є - розуміння успіху як "надбання зрілості", "формування особи-
стості", що виражається досконалою формою дієслова ("встигати", 
"дозрівати"), що передбачає наявність внутрішніх, особистісних, підс-
тав успіху, де людина проявляє себе у прагненні до розкриття повноти 
свого "Я" [2]. Особливостями української формули успіху є - зосере-
дження на загальних цілях, мріях, без достатньої уваги досягнення, а 
тактикою досягнення успіху в українців є – початкове завищення ви-
мог з поступовим зниженням позицій [3]. На думку І. Беха успіх це – 
почуття, позитивне переживання задоволення. «Важливим є наступ-
ність мотивації на досягнення, після переживання почуттів успіху. Са-
ме це почуття, визначає гуманістичну орієнтованість особистості» [4, 
с.638]. С. Кожакина встановила, що «успіх - це досягнення особистістю 
очікуваного нею і суспільством результату, що супроводжується емо-
ціями радості, задоволення, підвищенням ступеня мотивації, ступеня 
самоповаги, самооцінки…» [5, с.17]. 

Неодностайність наукової думки щодо усвідомлення сутності ус-
піху полягає у розумінні по-перше, що успіх пов'язаний з об'єктивною 
оцінкою результату діяльності іншої людини, по-друге успіх пов'яза-
ний з суб'єктивною оцінкою власної діяльності і по-третє успіх відно-
ситься до стану людини в момент досягнення високого результату [6]. 
Але третє значення цілком пов'язане з суб'єктивною оцінкою діяльно-
сті і на відміну від другого має не когнітивний, а емоційний характер 
[5]. О. Єрофеєва визначає «об‘єктивну, суб‘єктивну, об‘єктивно-
суб‘єктивну складові успіху» [7, с.57]. З позиції цілепокладання та мо-
тиву як особливу психічну реальність, успіх розглядають у «життєвому 
просторі», який розташований між об‘єктивною та суб‘єктивною реа-
льністю [8].  

Так проведений теоретичний аналіз з проблеми успіху, уможлив-
лює визначити (метафоричну, реїфікаційну, особистісну, просторову, 
цільову, діяльнісну, соціальну, темпоральну, правову, за рівнем (про-
яву, визнання), за мірою прояву) ознаки. Отож, із множини контекс-
тів, що була проаналізована як певна сукупність до якої увійшли під-
ходи, визначення, конотації, визначимо типи успіху за ознаками: 

• метафорична ознака (шлях успіху, крок до успіху, вершина успі-
ху); філософія успіху, педагогіка успіху, психологія успіху, історія успі-
ху тощо;  
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• ознака реїфікації (ключ до успіху, ціна успіху, рецепт успіху, мис-
тецтво успіху, формула успіху, доктрина успіху, лабораторія успіху, 
школа успіху тощо); 

• цільова ознака (терапевтичний політичний) успіхи тощо; 
• особистісна ознака (професійний, лідерський, життєвий, акаде-

мічний, науковий, спортивний, навчальний, громадянський, індивіду-
альний) успіхи; 

• соціальна ознака (конформний, адаптаційний, трансформацій-
ний, колективний, соціальний, спільний) успіхи тощо;  

• ознака рівнем прояву (неочікуваний, передбачуваний, результа-
тивний, констатуючий, очевидний, узагальнюючий) успіхи;  

• ознака темпоральності (поступальний, стрімкий, частковий, по-
мірний, відкладений) успіхи; 

• правова ознака (легітимний, нелегітимний) успіхи;  
• ознака за мірою прояву (одномірний, багатомірний, відносний, 

абсолютний) успіхи; 
• ознака за рівнем визнання (родинний, на рівні закладу, міський, 

національний, всесвітній) успіхи. 
Проблематичним є аналіз поняття успішності особистості. Зазна-

чимо, що нині панівною є тенденція до розрізнення понять успіх і ус-
пішність. Успіх у науковій літературі визначають як: об‘єктивну подію; 
окремий епізод у житті особистості; певний, очікуваний результат. 
Натомість, успішність визначають як: суб‘єктивну оцінку значущості 
успіху, здійснення його змісту; динамічний процес руху до успіху, 
який поступово трансформується як потенційна можливість [9]. Якщо 
звернутися до тлумачного словника, то «успішність - містить у собі ус-
піх; вдалий, успішний хід роботи; успішно виконані взяті обов‘язки» 
[10, с.729]. Л. Дементій теж визначає, що зміст поняття успіх, відмін-
ний від змісту поняття успішність. Під успіхом вчений розуміє 
об‘єктивні досягнення у конкретній діяльності, тоді як успішність «ві-
дображає суб‘єктивне переживання досягнення успіху і пов‘язується з 
результативністю власної діяльності, із продуктивністю зусиль» [11, 
с.49]. Відношення між успіхом та успішністю розглядають як загальне 
і одиничне як системне і випадкове [12]. Успіх визначають як досяг-
нення, яке тримається не довго, натомість, успішність - є показником 
тривалості успіху у часі як динамічна, якісна характеристика стану 
особистості у певний час. У цьому контексті важливим є набуття нави-
чок засобами, що впливають на результат досягнення поставлених ці-
лей. Саме засвоєння засобів діяльності, дозволяє людині перейти від 
поодинокого успіху до множинного, що забезпечує їй успішність у дія-
льності [13]. Е. Коротаєва визначає принципову відмінність між по-
няттями успіх і успішність - «якщо успіх - це емоційне переживання, 
то успішність - це якісна характеристика діяльності конкретної...» [14, 
с.20] особистості.  
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Успішність пов‘язують з інтелектом, за допомогою якого, форму-
ються індивідуальні «картини світу» особистості [15]. Успішність, це - 
добре розвинуті здібності в діяльності [16]. Однією з характеристик 
успішності за Ф. Хайдером є «рівень відповідальності індивіда за свої 
дії, наміри, результати» [17, с.113]. Успішність особистості розглядають 
у поєднанні з результатами діяльності, але не як стале явище, а як по-
казник досягнень особистості [18]. До складників об‘єктивної сторони 
успішності особистості відносять взаємодію із соціумом, в якому вона 
відображається, а до складників суб‘єктивної сторони успішності від-
носять досвід та світосприйняття [19]. Успішність розглядають як ди-
намічну соціально-психологічну характеристику особистості, що окре-
слює наявність соціально визнаних досягнень, особистісне задоволен-
ня процесом та результатами життєдіяльності [20]. Саме задоволе-
ність, яка визначається Р. Шаміоновим як складне динамічне соціаль-
но-психологічне утворення, засноване на інтеграції когнітивних і емо-
ційно-вольових процесів і характеризується суб'єктивним емоційно-
оцінним ставленням до результатів діяльності, на наш погляд, право-
мірно визначає сутність поняття «успішність» [21, с.16]. Треба відміти-
ти, що феномен успішність особистості за спрямуванням є багатовек-
торним, але поширеними вважають три вектори: успішність як мета-
процес-результат; успішність як дихотомія об‘єктивного і 
суб‘єктивного; успішність як цілісне психологічне явище, що включає 
особистісний і соціальний рівні як подолання дихотомії. 

Аналізуючи соціальний успіх як психологічний феномен як став-
лення до особистості - визначають складний мотив цього феномену, 
до основних компонентів мотиву відносять: прагнення до продуктив-
ного результату в провідній діяльності; прагнення до високого соціа-
льного положення, визнання; прагнення до суперництва [22]. Соціа-
льний успіх, головним чином розгортається у контексті визначення 
порівняльного, змагального аспектів мотивації. З аналізу досліджень, 
які провели українські вчені щодо соціального успіху, визначено, що в 
нашій країні особистість, при уявленні критеріїв досягнення соціаль-
ного успіху, у більшій мірі покладається на заможних родичів, впли-
вових друзів як на ресурс досягнення соціального успіху, ніж на свої 
інтелект, здібності, знання [23]. Пересторогою такої ситуації є розу-
міння вибору адекватних критеріїв соціального успіху. 

З‘ясовано, що соціальна успішність – це результат діяльності лю-
дини. Але врахуємо і іншу думку науковців, які під соціальною успіш-
ністю особистості розуміють не тільки оцінку його діяльності як успі-
шної з боку суспільства, а й суб'єктивне відчуття людиною результатів 
своєї діяльності як успішних. Отож, соціальна успішність особистості 
теж розглядається з різних позицій, накшталт успіху, успішності, соці-
альному успіху. Вчені розглядають уявлення про соціальну успішність 
особистості та посилаються на її регулятивну функцію. Визначається 
щільний взаємозв‘язок між уявленням про соціальну успішність і са-
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мовизначенням особистості, між уявленням про соціальну успішність і 
стилем взаємовідносин у суспільстві. Уявлення про соціальну успіш-
ність має оціночне судження (неодноразова оцінка, самооцінка) та 
грає важливу роль у самореалізації особистості у суспільстві. Соціаль-
на успішність - це соціально психологічне явище [24]. Соціальну успі-
шність характеризують з позиції соціального визнання в контексті со-
ціалізації, як діяльнісну реалізацію, прагнення особистості реалізувати 
власні потенціали в житті [25]. О. Митник досліджує соціально успіш-
ну особистість як таку, що вміє мислити, самостійно здійснювати про-
блемно-пошуковий діалог, адекватно оцінювати результати власної 
діяльності, аналізувати ситуацію, конструктивно взаємодіяти з інши-
ми людьми [26]. 

Як показує аналіз наукової літератури феномен «соціальна успі-
шність» особистості є - компонентним, дихотомічним, динамічним, 
особистісно-діяльнісним утворенням і розглядається вченими накш-
талт успішності як: дихотомія суб‘єктивного і об‘єктивного; подолання 
дихотомії, тобто єдність суб‘єктивного і об‘єктивного; через категорії – 
мета, процес, результат. Узагальнюючи існуючі у науковій літературі 
підходи щодо проблеми «успіху, соціального успіху, успішності, соціа-
льної успішності» особистості охоплено дані про досліджуванні понят-
тя і як «річ у собі», і у контексті референтних понять, що стосуються 
умов, механізмів формування як якесь семантичне середовище. У під-
сумку, представимо результати порівняльного семантичного аналізу 
досліджуваних понять «успіх, соціальний успіх, успішність, соціальна 
успішність» із визначенням загального (спільних рис) та специфічно-
го (відмінностей). 

Усі ці категорії, які є складними поняттями психологічної науки, 
відображають трансдисциплінарний характер розвитку особистості. 
Це визначається багатовекторністю діяльності кожного суб‘єкта, яка 
складається з інтелектуального, соціального, предметного та інших 
напрямків. Контексти цих понять-категорій описують різні семантич-
ні процеси, які їх характеризують.  

На підставі застосування методики лексикографічного та концеп-
тографічного аналізу [27, 28] зіставлено декілька десятків (73) зарубі-
жних і вітчизняних визначень успіху з 43-ма визначеннями соціаль-
ної успішності та дізналися, що категорія успіх має коефіцієнт семан-
тичної еквівалентності 0,24 відносно соціальної успішності. Це ви-
значає коефіцієнт Q, який має нормоване значення збігу відносно 
шкали [0, 1] атрибутів кожної категорії. Тоді вираз (1-Q) визначає но-
рмоване значення різниці між категоріями, що досліджуються, від-
носно тієї ж шкали [0, 1]. Аналіз дає можливість визначити такі спіль-
ні атрибути, як: «суб‘єктивно, у суспільстві, прагнення до, до умов, ді-
яльності особистості, результат діяльності, стан особистості, у процесі, 
до себе, спрямованість на». Атрибути наводяться у порядку зменшен-
ня частоти повторення у визначеннях та конотаціях.  
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Зіставлення визначень успіху та визначень соціальної успішності 
представлений на рис.1. 

 
Рис. 1 

За цією аналогією порівняно 73 зарубіжних і вітчизняних визна-
чень успіху з 46-ма визначеннями  успішності. Вказане порівняння 
показує, що категорія успіх має коефіцієнт семантичної еквівалентно-
сті 0,24 відносно успішності. Аналіз дає можливість визначити такі 
спільні атрибути, як: «за допомогою, прагнення до, у суспільстві, дія-
льність особистості, поставлених цілей, спрямованість на, на успіх, 
власної діяльності, що забезпечує, результат діяльності». Атрибути на-
водяться у порядку зменшення частоти повторення у визначеннях. Зі-
ставлення визначень успіху і успішності представлений на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Надалі, таким способом порівняно 73 зарубіжних і вітчизняних 
визначень успіху з 13-ма визначеннями соціального успіху та дізнали-
ся, що категорія успіх має коефіцієнт семантичної еквівалентності 
0,36 відносно соціального успіху. Аналіз дає можливість визначити 
такі спільні атрибути, як: «позитивний результат, прагнення до, на ус-
піх, діяльність, суспільне визнання». Атрибути наводяться у порядку 
зменшення частоти повторення у визначеннях. Вказані атрибути та-
кож відображають взаємозв‘язки між категоріями, що досліджували-
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ся. Зіставлення визначень успіху із успішністю представлений на рис. 
3. 

 
Рис. 3 

Завершуючи, представимо певні спільні атрибути досліджуваних 
категорій (успіх, соціальний успіх, успішність, соціальна успішність) 
особистості, які наводяться у порядку зменшення частоти повторення: 
«діяльність особистості, прагнення до, результат діяльності, успіх, у 
суспільстві, спрямованість на».  

Висновки.  
1) проаналізовано основні теоретичні підходи зарубіжних та 

вітчизняних науковців щодо розкриття змісту і сутності понять «успіх, 
соціальний успіх, успішність, соціальна успішність»: 

• категорії «успіх» та «успішність» розроблені значно ліпше у нау-
ковій літературі, а ніж поняття «соціальний успіх» та «соціальна успі-
шність»; 

• є дослідження, що стосуються диференціації понять «успіх» і 
«успішність» у різних аспектах, але не має досліджень дедиференціа-
ції вищевказаних понять; 

• немає досліджень диференціації та дедиференціації щойно зга-
даних понять із «соціальною успішністю», «соціальним успіхом» та 
останніх між собою; 

• найчастіше у науковій літературі «соціальний успіх» ототожню-
ється із «соціальною успішністю»; 

2) розглянуто філософський, соціологічний, педагогічний і 
психологічний аспекти даної проблеми; 

3) зроблено трансдисциплінарний опис термінополей «успіх, 
соціальний успіх, успішність, соціальна успішність»; 

4) представлено порівняльний аналіз досліджуваних понять 
та їх взаємозв‘язків із визначенням загального (спільних рис) та від-
мінностей: 

• визначено, що спільними поняттями на підставі застосування 
методики лексикографічного та концептографічного аналізу дослі-
джуваних понять «успіх, соціальний успіх, успішність, соціальна успі-
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шність» є такі поняття як «прагнення до, спрямованість на, у суспільс-
тві, діяльність особистості, результат діяльності, успіх». 

Спеціального розгляду потребує питання формування успішності, 
зокрема, соціальної успішності особистості. Належить розглянути 
роль психологічних механізмів, факторів, умов, принципів формуван-
ня соціальної успішності особистості. Важливим у цьому контексті є 
подальше вивчення вітчизняного та закордонного досвіду з цієї про-
блеми, а головне - зробити критичний аналіз цього досвіду. 
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Stryzhak A. 
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY DEVELOPMENT  
CATEGORIES: SUCCESS, SUCCESS, SOCIAL SUCCESS,  
SOCIAL SUCCESS 

In this article, the main theoretical approaches of foreign and domestic scientists 
to the problem of interpretation of the content and essence of the concepts "success, 
social success, successfulness, social successfulness" are analyzed. The philosophical, 
sociological, pedagogical, and psychological aspects of this problem are considered. 
The vocabulary of the term inological field "success, social success, successfulness, so-
cial successfulness" is described from the standpoint of transdisciplinar ity. A compara-
tive analysis of the studied categories and their relationships with the definition of pat-
terns of general (common features) and specific (differences) is presented. 

Keywords: society, result of activity, orientation of the person on the achieve-
ment of success, motivation of achievements, self realization, success, social success, 
successfulness, social successfulness. 

 
Стрижак А.Е. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: УСПЕХ, 
УСПЕШНОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЙ УСПЕХ, СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШ-
НОСТЬ 

В статье проанализированы основные теоретические подходы зарубежных и 
отечественных ученых на проблему трактовки содержания и сущности понятий 
«успех, социальный успех, успешность, социальная успешность». Рассмотрены 
философский, социологический, педагогический и психологический аспекты 
данной проблемы. Сделано описание терминополей «успех, социальный успех, 
успешность, социальная успешность» с позиции трансдисциплинарности. Пред-
ставлен сравнительный анализ исследуемых категорий и их взаимосвязей с 
определением закономерностей общего (общих черт) и специфического (разли-
чий). 

Ключевые слова: общество, результат деятельности, направлен-
ность личности на достижение успеха, мотивация достижений, самореали-
зация, успех, социальный успех, успешность, социальная успешность. 

 
 
 


