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Бути амбітним: це добре чи погано? 

Сучасне суспільство вирізняється різноманітним ставленням до амбітності - 

від схвалення до засудження. Деякі словники зазначають [6], що це позитивна 

риса, яка впливає на досягнення успіху, а інші [3] вказують на те, що амбітність 

- це негативна риса, яка підкреслює надмірну гордість особистості. Тому досить 

важливим аспектом даної статті є дослідження етимології, історії розвитку та 

значення даного поняття як в українській, так і в англійській культурах.  

Слово «амбітність» вперше з’явилося в латинській мові. Коли у Римській 

Імперії постало питання виборів на державну посаду, кандидати повинні були 

агітувати народ за себе, так як у сучасному суспільстві. Більшість часу вони 

проводили ходячі навколо міста, закликаючи людей голосувати за себе. Цей 

процес в латинській мові назвали одним словом – «ambitio», яке утворилося з 

латинського дієслова «ambire», що в англійській означає «to go around», а в 

українській «ходити навколо» [8].  

Так як цей процес був спричинений бажанням, жагою до влади, то згодом 

амбітність почали трактувати як марнославство, честолюбство, суєтність (а в 

прямому значенні – ходіння навколо, обходження, залицяння). 

Ambition - the desire for honor or power [8]. 

Згодом, у період Середньовіччя, «амбітність» із значенням великого бажання  

було запозичено французькою та англійською мовою, а пізніше його значення 

розширилося  до великого прагнення до поліпшення, удосконалення.  

Ambition - eager or inordinate desire of honor or preferment [8]. 

У XVII столітті «амбітність» з’явилася в російській та українській мовах та 

сприймалася суспільством як негативна риса характеру, оскільки означала 

пихатість та чванливість. Інколи амбітну людину називали гордою та 

марнославною. 



Лише з розвитком суспільства, а заодно і з поширенням в ужитку англійської 

мови, дане поняття почало трактуватися у позитивному сенсі. З’явилося нове 

покоління успішної та амбітної молоді, яка прагне як найкраще зробити власну 

кар’єру. Так, «амбітність» стала означати сильне бажання, прагнення досягти 

успіху, влади, бажання працювати або діяти.   

Як зазначає словник української мови, амбітність – це самолюбство, гордість, 

честолюбство, підвищене почуття власної гідності [4]. Судячи з даного 

тлумачення, амбіції виступають негативними якостями індивіда в україномовній 

спільноті.  

А от у англомовних словниках подані дещо інші значення. У англійському 

словнику Merriam-Webster подано таке значення лексеми «аmbition»:  

 having a desire to be successful, powerful, or famous 

 a desire to do things and be active [8]. 

Cambridge Dictionary подає таке значення лексеми «ambition»: 

 a strong wish to be successful, powerful, rich [6]. 

У словнику Business Dictionary лексема «ambition» також трактується подібно: 

 The desire to achieve something, or to succeed, accompanied with motivation, 

determination and an internal drive [7]. 

Порівнюючи дані визначення у словниках рідної та іноземної мов, можна 

зробити висновок, що в українській мові «амбітність» - це негативна риса, а в 

англійській – позитивна.  

Тому варто зосередити увагу на питанні «Амбіції – це добре чи погано?». З 

одного боку, людина, яка володіє амбітністю, завжди прагне досягнути мети та 

йде до успіху не зважаючи ні на що. Прояв її амбіцій завжди відповідає її 

можливостям, досвіду та рівню підготовки. Якщо амбіції є реальними та 

сприймаються оточуючими позитивно, то успіх у навчанні та кар’єрі є 

гарантованим. Проте, людей з амбіціями, насправді, часто недолюблюють, 

вважаючи їх вискочками, яким «завжди найбільше треба». 

Як показали дослідження, проведені західними вченими-соціологами та 

психологами, що амбітні люди досягають успіху частіше та більше заробляють 
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в порівнянні з людьми, які не ставлять перед собою високих цілей. Однак, такі 

люди досить часто відчувають психологічну напругу та впадають у депресію. 

Прагнення досягти успіху в усьому переростає у проблеми в спілкуванні з 

іншими людьми. У амбітних людей також нерідко з’являється «синдром 

відмінника», який може привести до постійного страху виявитися не на висоті, 

припуститися помилки, і як наслідок – до підвищеної дратівливості та 

нервозності [1].  

Амбітність інколи зникає на півшляху до успіху, і тоді постає питання  

«Навіщо це було потрібно? Для чого були витрачені сили?». Якщо шлях до 

успіху є занадто довгий і важкий, людина просто може «перегоріти», відчути 

втомленість, моральне спустошення, у результаті чого пропаде інтерес 

займатися власною справою. Окрім того, надмірна зосередженість на досягненні 

успіху, може привести до того, що у людини не складається сімейне життя, 

відносини з друзями та колегами [1]. 

Отже, амбітність можна трактувати по-різному, як негативно, так і позитивно. 

На мою думку, дана риса є ключовою та необхідною для досягнення мети та 

успіху. Амбітна людина – це необов’язково негативний персонаж, головне, щоб 

при високих амбіціях не обмежувалися інтереси тих, хто завжди поруч.  

Амбітність відноситься до таких рис характеру, які неможливо розвинути, так 

як вони притаманні особистості з самого дитинства. Вони формуються у юному 

віці під час процесу соціалізації та залежить від перших успіхів дитини. Чітко 

амбітність формується у шкільні роки з завоюванням авторитету серед 

однолітків, з успішним навчанням та відношенням вчителів [2]. 

Отже, амбітність формується у людини з дитинства і залежить від впливу 

багатьох факторів. 

Амбітність можна визначити за поведінкою, вчинками та розмовами людини. 

Так, якщо під час бесіди людина використовує переважно дієслова досконалого 

виду, значить вона має здорові, чіткі амбіції, а от якщо у розмові переважають 

дієслова недосконалого виду, то зазвичай це вказує на тих, хто домігся великого 



успіху за рахунок чужих заслуг. Так зазвичай прийнято ділити амбіції на 4 

категорії: 

 Адекватні та неадекватні амбіції.  

 Політичні та імперські амбіції.  

 Здорові та деструктивні амбіції. 

 Чемпіонські та кар’єристські амбіції [5].  

Адекватні амбіції – завжди реальні, легкі в досягненні та відповідають 

можливостям людини, на відмінну від неадекватних, які є завищеними та 

нереальними у досягненні. Мало тільки поставити перед собою мету, потрібно 

ще обґрунтувати свій план дій, що досягти її. Так, наприклад, якщо людина хоче 

стати керівником відділу, але отримання додаткових знань не входить в її плани 

– то такі амбіції є не адекватними.   

Політичні та імперські амбіції зазвичай притаманні політичним та державним 

діячам та є завжди неадекватними по відношенню до людей.  

Здорові амбіції відповідають адекватним а от деструктивні є руйнівними та 

неплодотворними які не призводять до бажаного результату.  

Чемпіонські та кар’єристські амбіції характеризують людей, які прагнуть до 

успіху від самого початку власної кар’єри. Такі люди ніколи не зупиняються на 

досягнутому та завжди готові навіть ризикувати задля бажаних перемог.  

З вище зазначених видів амбіцій найбільш ефективними є адекватні, оскільки 

вони завжди дають позитивні результати, тобто людина досягає поставлених 

цілей.  

Підсумовуючи все вище сказане, можна сказати, що амбітність – це якість, 

схожа з честолюбством, це постійне бажання, прагнення та докладання зусиль, 

як розумових, так і фізичних для досягнення певних цілей. Амбітна людина – це 

комунікабельна, мотивована на успіх людина, яка не прийме поразку. Такі люди 

є незамінними для роботі у команді, оскільки їх велике бажання змушує діяти і 

досягати цілей. Амбітність перестала ототожнюватися з підвищеною 

самооцінкою, оскільки прийшло нове покоління амбітної молоді, які підвладні 



на все за для побудови власної кар’єри. Тому практично у всіх оголошеннях на 

заміщення вакантних посад, однією з основних вимог на посаду є амбітність. 

З точки зору громадської думки, амбітна людина – це особистість, гідна поваги 

та наслідування. Для того, щоб чогось досягти, потрібно дуже сильно захотіти. 

Тому правильне цілепокладання – це вже половина виконаної роботи, яка 

запланована на успіх.  
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