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Секція 1. 
"ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА" 
 

 
Ю. О. Азарова, канд. філос. наук, доц., 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків 
 

ЭТИКА ПСИХОАНАЛИЗА ЛАКАНА 
И ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

 
Изучая проблемы этики, французский психоаналитик Жак Лакан часто 

обращается к христианской традиции. В Третьей Книге "Семинаров" 
Лакан рассматривает две ключевые линии развития этики в западной 
культуре, которые предлагают совершенно различное понимание блага, 
закона и справедливости [См.: Lacan J. The Psychoses. Seminars (1955–
1956). Book 3. – New York: Norton, 1993. – Р. 64-66]. 

Первая линия – рационалистическая. Она зарождается в 
"Никомаховой этике" Аристотеля, присутствует у Августина и достигает 
своей кульминации в "Сумме теологии" Фомы Аквинского. Данная линия 
формирует основу античной и средневековой этики. Она постулирует, что 
благо определяет мировой порядок. 

Вторая линия – профетическая. Она восходит к иудео-христианской 
традиции. Данная линия вводит принцип "творения из ничего" (creatio ex 
nihilo). "Этот принцип лежит не только в основании мира, но и закона" 
[Lacan J. The Psychoses. Seminars (1955–1956). Book 3. – New York: Norton, 
1993. – Р. 66]. Она постулирует разрыв между благом и мировым 
порядком. 

Соответственно, первая линия отмечает связь между миром и благом; 
вторая линия, напротив, маркирует их абсолютный разрыв. Главным 
пунктом этического противостояния здесь служит закон, т. к. "вопрос о 
благе изначально связан с законом" [Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика 
психоанализа. – М.: Гнозис, 2006. – С. 286]. Именно закон определяет 
границы добра и зла. 

Центральная проблема, которая интересует Лакана в этом контексте, 
звучит так: Является ли закон благом? И если "да", тогда возникает 
дополнительный вопрос: закон есть благо (а) потому, что он установлен 
Богом, или (б) потому, что он показывает, каково благо per se? 

Обе линии, по Лакану, также различаются в другом аспекте. Первая 
линия – гедонистическая. "Она сближает понятия блага и удовольствия" 
[Lacan J. Le Desire et le Interpretation. Seminairs (1958–1959). Livre 6. – 
Paris: Editions de l’associations Freidienne Internationalle, 2000. – Р. 13]. Для 
нее "любые размышления о человеческом благе, любые попытки человека 
осмыслить условия своего бытия протекают под знаком удовольствия" 
[Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. – М.: Гнозис, 2006. –
С. 287]. 
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"Начиная с Платона, и особенно с Аристотеля, включая стоиков, 
эпикурейцев и даже христианскую мысль в том виде, в каком мы находим 
ее у Святого Фомы" [Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. – 
М.: Гнозис, 2006. – С. 287], такая традиция порождает гедонизм, связывая 
благо не с истинными и ложными удовольствиями, а с истинными и 
ложными благами, на которые эти удовольствия указывают. 

Здесь очень важна апелляция Лакана к Аквинату, который вводит 
понятие singeresis, обозначая им способность человека понимать 
фундаментальные принципы морали. Фома утверждает, что человек 
интуитивно знает моральные принципы и стремится к ним. 
Следовательно, данная традиция также сближает знание и благо. 

Связь между знанием и благом находит отражение еще в одном 
понятии Аквината – facientibus, подразумевающем, что соблюдение норм 
морали гарантирует человеку спасение, т. е. доступ к благу. Зная, что есть 
добро и зло, осуществляя свой выбор в пользу добра, человек может 
надеяться на прощение. 

Итак, первая линия развития этики – от Аристотеля до Аквината – 
постулирует три идеи: 1) singeresis – природную склонность человека к 
благу; 2) совесть как форму применения нравственных устремлений 
человека; 3) facientibus – принцип достаточности моральных усилий для 
обретения благодати. 

Вторая линия возникает в западной культуре значительно позже – в 
период между Лютером и Кантом. Отрицая гедонизм, она разводит 
понятия блага и удовольствия. Также подвергая критике врожденное 
знание моральных идей, она разделяет знание и благо. Лютер, а затем 
Кант, полностью отделяют науку (знание) от религии (благо). 

Кроме того, вторая линия дает кардинально иное понимание греха и 
спасения. Она постулирует, что грех носит экзистенциальный характер, 
поэтому даже добрые дела не избавляют человека от греха. Спасение – 
исключительно благодать Бога, которая не имеет корреляции в земной 
жизни. 

Детально исследуя оба направления, Лакан отмечает, что они 
предлагают две версии христианской этики. Для первого направления, 
этика – это "размышление человека о своей природе"; для второго, этика 
– это "поиск праведного пути к спасению". Христианская этика, 
подчеркивает Лакан, постоянно осциллирует между двумя полюсами. 

Далее, в Седьмой книге "Семинаров", Лакан описывает траекторию 
развития этических идей от Лютера к Фрейду, показывая преемственность 
между теологией Лютера, философией Канта и психоанализом Фрейда. 
Этика психоанализа, считает он, является наследницей второй традиции. 

Первый тезис, который этика психоанализа заимствует у Лютера и 
Канта, – это идея, что этика не может опираться на принцип удовольствия. 
Поскольку человеку удовольствие часто не доступно, то оно не может 
быть универсальным принципом этики. Соответственно, этика 
психоанализа не является гедонистической. 

Второй тезис, который она заимствует у немецких мыслителей, – это 
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идея, что благо объективно. Понятие блага не выводимо из человеческой 
природы. Дистинкция между das Wahl и das Gute, сформулированная 
Кантом на основе учения Лютера, является ключевой для этики 
психоанализа. 

Третий момент, который Фрейд и Лакан заимствуют у предшественников, 
– это критика прагматического подхода, связывающего благо с моральным 
поведением и хорошими поступками. Психоаналитики отмечают, что 
благие дела, которые сопровождаются подавлением своих желаний, не 
приносят человеку счастья и часто приводят к неврозам. 

Таким образом, христианская традиция есть органичный элемент этики 
психоанализа. Развивая свою концепцию, Лакан апеллирует к трудам 
Августина, Фомы Аквинского, Мартина Лютера. Этика психоанализа Лакана 
опирается на глубокое знание и творческое осмысление классического 
наследия. 
 

К. І. Алєксєєва, канд. філос. наук, 
Національний транспортний університет, Київ 

lekskateri@ukr.net 
 

ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ ВИВЧЕННЯ 
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ 

 
Сьогодення сучасної цивілізації набуває свого змістового наповнення 

через постійне зростання й загострення фактів і проблем глобального 
порядку. Йдеться про необхідність збереження світового порядку при 
безумовному пріоритеті загальнолюдських інтересів за умов періодичного 
або перманентного футурошоку [Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / 
Э.Тоффлер. — М.: ООО "Издтельство ACT", 2002. — 557 с.], в залежності 
від ситуаційних зумовленостей окремих соціумів. У зв'язку з цим 
діагностика і вивчення глобальних проблем сучасності мають сприяти 
запобіганню гібридних війн, об'єднанню зусиль проти подальшого 
розгортання екологічної кризи, вирішенню енергетичної, демографічної, 
продовольчої і сировинної проблем через дотримання соціальної 
відповідальності тощо. Такі завдання для свого виконання потребують 
головного – усвідомлення цінності життя усього живого. 

Експлікація зазначеної проблематики неможлива без синергетичного 
підходу. Орієнтація сучасної науки на дослідження складних історичних 
систем істотно перебудовує ідеали і норми дослідницької діяльності. 
Система, що перебуває в історичному розвитку, формує з часом усе нові 
рівні своєї організації, причому виникнення кожного нового рівня впливає 
на сформовані раніше, змінюючи зв'язок і композицію їх елементів 
Історичність системного комплексного об'єкта і варіабельність його 
поведінки припускають широке застосування особливих способів опису і 
прогнозів його станів — побудову сценаріїв можливих ліній розвитку 
системи в точках біфуркації. Серед історичних систем сучасної науки 
особливе місце посідають природні комплекси, до яких залучена як 
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компонент сама людина. До таких "людиноприродних" комплексів 
належать медико-біологічні об'єкти, об'єкти екології, разом із біосферою 
загалом (етноси і глобальна екологія), біотехнології (у першу чергу 
генетичної інженерії), системи "людина-машина (зокрема складні 
інформаційні комплекси і системи штучного інтелекту) і т. д. 

Отже, ідеал цінностей нейтрального дослідження втрачає свою 
актуальність і зазнає аксіологічних зміщень та трансформацій. Тобто, 
пояснення й опис "людиноприродних" об'єктів не тільки дозволяє, а й із 
необхідністю передбачає залучення аксіологічних чинників до складу 
пояснювальних положень. Виникає запит на експлікацію зв'язків 
фундаментальних наукових цінностей (пошук істини, зростання знань) із 
ненауковими цінностями загальносоціального характеру. Виникає нове 
розуміння категорій простору і часу (урахування історичного часу системи, 
ієрархії просторових і часових форм), категорій можливості і дійсності (ідея 
великої кількості потенційно можливих ліній розвитку в точках біфуркації), 
категорії детермінації (попередня історія визначає вибіркове реагування 
системи на зовнішні впливи) тощо. Загалом постнекласичний ідеал 
наукової раціональності має необмежений евристичний потенціал для 
аналітики загальної інтерсуб'єктивної спільноти, якою є людство. 

Іншим виміром розуміння глобальних проблем сучасності є 
антропологічний. У цьому зрізі викристалізовується проблема 
персональної свободи і відповідальності, а також цінність 
трансгуманізму як необхідної можливості самовизначення без втручання 
трансцендентних (метафізичних) регулятивів. Недарма витоки 
трансгуманізму вбачали ще у "Божественній комедії" Данте Аліг’єрі та у 
філософії Фридриха Ніцше, адже уся трансгуманістична традиція була 
спрямована на людське самовдосконалення, що базується на 
раціоналістичних принципах. Цю думку підтримують дослідники Олексій 
Турчин і Михайло Батін, які визначать трансгуманізм у такий спосіб: 
"Трансгуманізм — матеріалістична філософська течія, що вважає 
головною метою всіх и кожного розвиток науково-технічного прогресу, 
спрямованого на підвищення життєздатності людини, радикальне 
продовження життя, забезпечення необмеженого розвитку можливостей 
особистості" [Турчин А.В. Футурология. ХХІ век: бессмертие или 
глобальная катастрофа? / А.В. Турчин, М.А. Батин. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. – 263 с.].  

При цьому може видатися, що трансгуманістична концепція керується 
гаслом "Мета виправдує засоби", тобто прагне абсолютизувати єдину ціль 
– прогрес. Вся історія людства — це історія росту можливостей і 
збільшення тривалості життя. Все, що робить наше життя кращим, 
комфортнішим, насиченішим і тривалішим, як вважають трансгуманісти,  —  
це результати прогресу. При цьому не слід нехтувати небезпеками і 
ризиками, пов’язаними з розвитком науки і техніки. Вони є оберненою 
стороною прогресу, а саме: силами регресу та ентропії. Ці явища потрібно 
розглядати як поки що невирішені задачі прогресу. Трансгуманізм 
наголошує на тому, що він актуалізує задачу прискорення науково-
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технічного прогресу, але в інтересах кожної людини. 
Синергійна антропологія, як один із підходів вивчення глобальних 

проблем, може провадити стихійну полеміку із трансгуманізмом в контексті 
ідентичності Віртуальної Людини. Цей тип людини є породженням науково-
технічного прогресу і віртуальних практик. На думку С.Хоружого, така 
людина не здатна до самоконтролю, а її ідентичність є розмитою, 
недоактуалізованою і дефектною, адже усяка віртуальність за своєю суттю 
є копією деякого актуального явища, але не збігається з ним щодо базових 
предикатів. Віртуальна людина позбавлена того, що робить людину 
людиною, вона є її симулякром – маскуванням відсутності людини. 

Як бачимо, кожен із напрямів і підходів щодо вивчення глобальних 
проблем сучасності має антропологічне ядро, адже ці проблеми є 
антропоцентричними. Врешті-решт кожен із цих вимірів дає свою оптику 
аналізу актуальних ситуацій глобального масштабу і скеровує людей до 
критично-раціонального осмислення прогресу, співжиття та 
самовизначення. 

 
В. П. Волковський, м.н.с., 

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ 
dinginnalu@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКУ ПЕРСПЕКТИВУ: ПОПУЛЯРНІ СТЕРЕОТИПИ 
ТА ДИСКУРСИВНІ ПАСТКИ ІДЕНТИЧНОСТІ ВІД ХІХ ДО ХХІ СТОЛІТТЯ 

 
Тема ідентичності як такої та відношення різних ідентичностей давно 

стала предметом різноманітних спекуляцій та політичних 
інструменталізацій. Відтак розмова про ідентичність/ідентичності завжди 
натикається не тільки на суто логіко-дефінітивні проблеми, але і на загрози 
політичного та загалом суб’єктивного уживання для досягнення якихось 
суб’єктивних цілей шляхом деформації дискурсивного поля. Питання про 
людські ідентичності завжди передбачає певну мапу цих ідентичностей та 
їхніх відносин, їхнє географічне, історичне, діахронічне та синхронічне 
розташування одна відносно іншої. Сторони сучасних протистоянь і 
конфліктів намагаються накинути іншим своє бачення стану ідентичностей, 
їхнього відношення, що визначає їхні опис та пояснення теперішніх подій, 
формує відтак потрібний порядок денний та призводить до тих варіантів 
вирішення проблем ідентичностей, які задовольнили б конкретну сторону 
протистояння. Мета ж фахівців, інтелектуалів, до якої долучатимуться ці 
тези – протидіяти таким спробам інструменталізацій, навязування 
наративів заангажованих дискурсів, натоість за допомогою коректної 
рефлексії, що спирається на факти історії людської самоідентичності, 
спектр соціально-психологічних дисциплін, виробити коректний дискурс, 
який виробить адекватний наратив пам’яті та ідентичності, ставши у нагоді 
для розуміння, тлумачення та вирішення складнощів сучасної ситуації в 
Україні. Правильна артикуляція та коректна постановка питання – 
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половина вирішення проблеми. отже, ми потребуємо виявити головні 
пастки, в які потрапляє наше розуміння історії та відношення 
ідентичностей в Україні, що дасть нам змогу угледіти справжні диспозиції 
та розмежування мапи українських ідентичностей, а відтак й справжніх 
дієвців історичних та політичних процесів в Україні. 

Сучасна ситуація є наочним прикладом таких інструменталізаційних 
маніпуляцій із ідентичністю та пам’яттю, які формують хибні 
концептуалізації процесів, що протікають в Україні. Нам нав’язуються 
концепти "розділеного українського суспільства", для якого "протягом 23 
років незалежності не було знайдено об’єднуючої ідеї нації", про 
протистояння "західно-українського проєвропейського" та "східно-(навіть 
"центрально-"!)-українського проросійського" національних проектів, 
"Західної України" проти "Східної", а то і просто "руської України". Це 
підсилюється історичними асоціаціями із релігійного протистояння 
"католицького" та "православного" "світів", "козацької України" та "Унії", 
тощо. Із цього висновується, що у нас іде "громадянська війна", до чого ще 
додається геополітичні міркування про протистояння Росії і США, у якому 
дивним чином випадає власне ідея про те, що власне Україна тут має 
мислитись як суб’єкт. Такі концептуалізації породжуют риторику про 
"громадянську війну", "потребу примирення усіх боків української нації", 
"пошуку громадянського консенсусу" тощо. Виглядає все логічно, і де ж 
підміна понять та софізм? 

Перший і принциповий софізм міститься у перенесенні сучасної 
ситуації та її розмежувань на минулі століття. Межі розмежувань 
українських регіонів та ідентичностей протягом останніх віків зазнали 
кардинальні зміни, Конфесійний принцип розмежування ранньомодерної 
доби XVII-XVIII в., який ділив Україну на Захід-Схід, і який так милий 
російськоцентричному світоглядові (бо він сам родом з тієї доби 
конфесіалізації? [Йосипенко С. Л. До витоків української модерності: 
українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті 
[Текст] / С. Йосипенко. – К. : Український центр духовної культури, 2008. – 
392 с.]), був давно заміщений принципом, що виходить із українського 
модерного nation-building (націєтворення), яке було поза(над)конфесійним 
та внутрішні межі якого окреслені державними кордонами ХІХ – першої 
половини ХХ ст. Витоком проекту модерної української нації є не Західна 
Україна, як це стереотипно здається, а Східна, Харків, Полтава, натомість 
Галичина до процесу долучається досить пізно (щойно у 1860-1880-х рр.) 
[Там само]. Ще Драгоманов не знав особливого виділення того, що зараз 
називають "Південним Сходом" України. Сучасна соціокультурна карта 
України закладається процесами індустріалізації та урбанізації, що 
визначається модерним процесом мобілізації мас імперським 
національним проектом [Гобсбаум Е. Нації і націоналізм, починаючи з 1780 
року: програма, міфи, реальність [Текст] / Е.Гобсбаум; пер. та прим. 
Т. Корпала. – К. : УЦДК, 2010. – 288 с.], і протягом якого відбувається 
спонтанна русифікація міського населення, що підкріплюється масовою 
міграцією росіян. Т.ч. Крим, де у XVIII ст. проживало 95% кримських татар, 
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вже у 1897 р. 55%, у 1926 25,1%, Донбас (що виокремлюється як 
особливий регіон на межі Слобожанщини, Запорізького Приазов’я та 
Війська Донського) так само мав українську більшість (зокрема 
Артемівський повіт був на 72,5% україномовним, а у Сталінській та 
Луганській окрузі україномовних було близько 50%. Західна Україна так 
само мала надзвичайну кількість поляків та євреїв, а православні Волинь, 
Буковина та Закарпаття релігійно та ментально відрізнялися від греко-
католицької Галичини. Щойно великі катастрофи Голодомору та 
Голокосту, сталінських та гітлерівських концтаборів, а також політика 
індустріалізації та формування радянської нації ("советского народа") 
заклали основу сучасних ідентичнісних розмежувань – сформувавши 
"бандерівську" Західну Україну та "пролетарський радянський Донбас" і 
Південний Схід України. Отже, сучасна мапа ідентичностей України має 
корені у 1930-40-х рр., про що свідчить і актуальна історична пам'ять 
Донбасу, яка зосереджена на радянському історико-героїчному наративі і 
цілком не зважає на історію "до першої п’ятирічки".  

Модерна національна ідентичність формується певним проектом 
творення конкретної нації. Ці національні проекти існують завжди у 
множині і у конкуренції. Україна є класичним прикладом конкуренції різних 
проектів – польського, українського і російського, при чому російський 
проект сам історично мав різні інтерпретації, від етнічної нації до 
політичної імперської нації. За радянських часів формується "нова 
історична спільнота радянський народ", яка посутньо є радянською 
російськомовною політичною нацією, сформована довкола спільного 
радянського політичного тіла-держави та спільної історичної трагедії 
Великої Вітчизняної війни і культу Перемоги. Протягом пострадянської 
доби відбувалося протистояння двох національних ідентичностей, які 
кожна пропонувала цілісне бачення світу, історії, канону героїчних 
постатей і подій, культурно-цивілізаційної ідентичності – це протистояння 
модерної української нації (яка спиралася на ідею української національної 
держави і громадянської нації) та радянської російськомовної імперської 
нації (яка переживала власну трансформацію у своєму "всерадянському" 
контексті і інтегрувала в себе давнішу історію Російської держави, 
синтезувала "білу" і "червону" Росію, та спиралася на ностальгічний 
наратив "спільної історичної колиски братніх руських народів" чи/та 
"спільної великої держави"). Відношення української та радянсько-
російської імперської національної ідентичності добре описується в 
термінах студій постколоніалізму, де українська національна ідентичність 
являє собою постколоніальну, що опонує доцентровим тенденціям 
імперської ідентичності метрополії. Процес реконсолідації радянсько-
російскої імперської нації, який тривав у РФ 2000-х свідомо залучав до 
себе всі території СРСР, що були так чи інакше сенситивні до такого 
проекту, і відтак збройне протистояння, яке трапилось в Україні, по-перше, 
було неуникним, по-друге, було очікуваним, по-третє, є посутньо 
протистоянням двох націй і війною метрополії за відновлення контролю 
над колонією (провінцією), тобто з іншого боку – національно-визвольною 
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війною, але аж ніяк не громадянською. Вона є більш подібною до війни за 
незалежність США 1767-1775 рр., ніж до Громадянської війни "білих" і 
"червоних" 1917 – 1922 рр. чи у США 1861-1865 рр. Ідентичності, які 
дійшли до воєнного стану зіткнення, ніколи не належали до однієї нації 
(якщо під нацією розуміти громадянське суспільство, яке або змагає до 
буття політичним суверенним тілом або є ним), вони становили дві нації, 
але це не є розпад країни за бельгійським або австро-угорським зразком, 
коли дві нації існують в одній державі-імперії, але є протистоянням 
імперської ідентичності та ідентичності молодої нації колишньої провінції 
[Забужко О. С. Хроніки від Фортінбраса [Текст] : вибрана есеїстика 90-х / О. 
Забужко. - 2. вид., випр. - К. : Факт, 2001. - 340 с.], що змагає до 
незалежності (на кшталт подій у США, Ірландії або Індії). Відтак очевидно, 
що  ці ідентичності не є "регіональними", "східною" та "західною", 
"донецькою" і "галицькою". Такий дискурс культивувався тривалий час в 
Україні, але він губить важливий аспект дійсності – міжнародний, 
інтернаціональний та міждержавний вимір конфлікту, так само як і дискурс 
"ідеологічного протистояння" "фашистів і антифашистів", що виділяє 
ультраправий етнонаціоналізм як джерело конфлікту, але недобачає 
факту, що по один бік конфлікту стоїть не етнонаціоналісти, а політична 
(громадянська) українська нація, об’єднуючи і кримських татар, і євреїв, і 
поляків, і навіть росіян, натомість ті, хто уживає гасло "антифашизму" 
насправді виявляються достоту російськими націоналістами, також не 
етно-, але політичними імперськими націоналістами, що просувають ідею 
великої російської нації, опираючись на доробок Російської імперії та 
СРСР. 

Отже, розмова про ідентичності містить у собі великі пастки і потребує 
особливої ретельності та обережності. Ці пастки є як об’єктивні, що 
полягають у ретроспективному перенесенні на минуле сучасних 
диспозицій та дистинкцій, і суб’єктивні, які формуються свідомо за 
допомогою інформаційної політики, і мають на меті так перепозначити 
мапу ідентичностей та їхніх відношень між собою, щоб пошук вирішення 
конфлікту відношень приводив до вигідних певній стороні результатів. Це 
потребує постійної інтелектуальної роботи філософської критики і 
рефлексії, нарисові котрої призначені дані тези. 

 
Т. С. Воропаєва, ст. наук. співр., 

Центр українознавства філософського ф-ту, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

voropayeva-tania@ukr.net   
 

ГУМАНІТАРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 
 

2014 рік був відзначений драматичними змінами на європейському 
просторі. Дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні та 
гібридна війна на сході країни привели до радикальної зміни сучасної 
геополітичної ситуації не тільки на території Європи, а й в усьому світі. 
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Існуюча система безпеки, яка гарантувала відносну стабільність на 
європейському континенті, була повністю зруйнована. Нові геополітичні 
умови загострили старі й активізували нові конфлікти, що суттєво 
вплинуло на актуалізацію проблеми забезпечення гуманітарної безпеки 
багатьох сучасних держав. Відомо, що гуманітарна безпека – це стан 
захищеності людини, родини, етносу, нації, а також їхніх традицій, звичаїв, 
прав, укладу життя, життєвих ідеалів, пріоритетів і цінностей, незалежно 
від расових, статевих, вікових, релігійно-конфесійних та мовних 
характеристик. Гуманітарна безпека враховує також захищеність фізичного 
й психічного здоров’я людини, можливість вільного вибору, можливість 
вільної самоідентифікації суб’єктів на індивідуальному, груповому та 
суспільному рівнях, можливість вільного розвитку людини, родини, 
спільноти, суспільства, держави. Концепції гуманітарної безпеки багатьох 
країн світу певним чином збігаються із запропонованою ООН Концепцією 
сталого розвитку. В контексті нових цивілізаційних викликів, доктрин "нових 
війн" Третього тисячоліття, спрямованих на деформацію колективної 
ідентичності, ментальності, самосвідомості, світогляду й поведінки 
громадян тих держав, які певні держави-агресори вважають своїми 
ворогами, проблема забезпечення гуманітарної безпеки громадян України 
суттєво актуалізується. В умовах "гібридної" війни, яка на жаль, триває в 
Україні, гарантувати гуманітарну безпеку громадян дуже важко. Але 
всебічне врахування інформаційного виміру гуманітарної безпеки 
дозволить адекватно протидіяти деструктивним інформаційним впливам 
на громадян України не тільки шляхом недопущення дестабілізації 
функціонування державних інститутів, політико-правової, енергетичної та 
соціально-економічної сфер українського суспільства, а й шляхом 
професійної протидії багаторічним спробам нівелювати духовну єдність 
громадян України, підірвати суверенітет і територіальну цілісність 
держави. Такий підхід дасть можливість консолідувати українське 
суспільство і організувати світоглядну мобілізацію громадян України. 

В інформаційній війні проти України й українського народу (яка 
розпочалась у 1991 році, кілька разів загострювалася (у 1994 – 1995 рр., 
2000 – 2001 рр., 2003 р., 2004 – 2006 рр., 2010 – 2011 рр. і в 2013 – 2014 
рр.) і закономірно переросла в нинішню "гібридну" війну) використовуються 
різні інформаційні ресурси: преса, радіо, телебачення, Інтернет, хакерські 
атаки і т.п. При цьому протиборчі сторони застосовують методи 
"загострення уваги", "навішування ярликів", "містифікації", "вкидання 
дезінформації", "перенесення негативних образів", "найменшого зла", 
"стверджувальних заяв", "спрощення проблеми", "ігнорування", 
"відволікаючої пропаганди", "превентивної пропаганди", "тиражування 
страшилок", "експлуатації авторитетів і груп впливу", "порушення логічних і 
часових зв’язків між подіями", "вибіркового підбору інформації", "заміни 
джерел повідомлення", "руйнування культурних архетипів і базових 
цінностей", методи блокування і спотворення інформаційних потоків та 
процесів прийняття рішень. Використовуються також чутки, домисли, 
"фейки", "лексика ненависті", міфи й стереотипи. 
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Оскільки сучасні вчені вважають, що інформаційна війна за своїм 
характером займає проміжне положення між "холодної" війною (яка 
включає також економічні війни) і реальними бойовими діями за участю 
збройних сил, то багато реальних дій Російської Федерації (зокрема, 
декілька локальних економічних війн проти України), а також 
висловлювання відомих політичних і громадських діячів Росії повністю це 
підтверджують. Так, А.Б. Губарєв підкреслив, що "інформаційні війни – 
засіб здійснення "нової колонізації" [Губарев А. Б. Информационные войны 
как объект политологического исследования : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. полит. наук: 23.00.02 / А. Б. Губарев; [Дальневост. гос. ун-
т]. – Уссурийск, 2005. – 29 с. – С. 5]. А Д.О. Рогозін заявив у своєму 
інтерв’ю "Російській газеті" (опублікованому 28 червня 2013), що "тепер 
інформаційні технології розглядаються як зброя першого удару", а коли 
"держава – жертва агресії стає практично паралізованою, наноситься удар 
класичними військовими засобами" [Информационная война / Портал 
"Современная армия". 2010 – 2014. – [Електронный ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.modernarmy.ru/article/282/informacionnaya-voina]. 
Російська агресія в Україні підтвердила ці агресивні наміри. 

На жаль, в умовах інформаційної війни українські націєтворчі процеси 
істотно гальмуються. Головний удар інформаційних кілерів спрямований 
на підрив основних націєтворчих засад: 1) на послаблення української 
етнічної нації (яка є "ядром" політичної); 2) на деструкцію української 
національної культури; 3) на нівеляцію громадянського суспільства; 4) на 
руйнування українського інформаційного простору; 5) на послаблення 
української держави (за допомогою регіоналізації та федералізації). 
Деструктивний вплив на свідомість і підсвідому сферу українських 
громадян спроможний знівелювати будь-яку підставу для консолідації 
українського суспільства, деформувати позитивний образ України, вбити 
клин між Заходом і Сходом України. При цьому найбільш послідовно 
поширюються думки про те, що українська культура нерозвинена, 
збиткова, відстала й низькопробна, що українська мова є діалектом 
російської, що українці і росіяни – це один народ, просто українці є 
недорозвиненими росіянами. Саме тому громадяни України (в тому числі 
нинішня політична еліта, керівники партій, а також українські олігархи) 
мають зрозуміти, що без завершення процесів націєтворення, без 
збереження власної ідентичності і без припинення інформаційної агресії та 
"гібридної" війни Україна не буде конкурентоздатною державою у світі. У 
зв’язку з цим необхідно: 1) розробити сучасну доктрину інформаційної 
безпеки України; 2) забезпечити більш оперативне реагування Ради 
національної безпеки і оборони, СБУ та відповідних громадських 
організацій на факти інформаційної агресії з боку Росії; 3) не транслювати 
фільми й програми, які мають антиукраїнський зміст, принижують 
національні почуття й гідність українського народу; вчасно давати 
професійну відповідь тим ЗМІ, які стали рупором антиукраїнської 
пропаганди, дискредитують українство і намагаються дестабілізувати 
політико-правову та соціально-економічну ситуацію в Україні; 4) 
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законодавчо врегулювати процес використання правлячими партіями і 
фінансово-політичними групами потужного ресурсу ЗМІ, убезпечивши 
громадян України від деструктивного впливу ангажованих ЗМІ, які 
транслюють антиукраїнські, асоціальні й аморальні уявлення, ідеї, думки, 
поширюють українофобські настрої, нагнітають страх, тривожність, апатію 
тощо; 5) посилити гуманітарну складову внутрішньої політики України, 
розробити і впровадити цілісну систему гуманітарних технологій для 
формування й підтримки почуття колективної самоповаги громадян 
України до себе, для розвитку українознавчої компетентності, патріотизму, 
української мови і культури, які є важливою базою для конституювання 
позитивної національної ідентичності. 

 
О. В. Гурніцька, асп., 

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ 
olena_gyrnitska@ukr.net 

 
ОСОБЛИВОСТІ САМОІНДЕТИФІКАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЕСТЕТИЧНОГО 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Залежно від глобальних соціокультурних змін та ціннісних орієнтацій 
світогляду певного суспільства, кожне століття репрезентує нам свого 
наукового лідера. ХХІ століття зустріло нас кризою методології у 
гуманітарній науці, коли вичерпані основні ресурси методологічних знань, 
щоб здійснити подальший рух в освоєнні гуманітарної культури, в освоєнні 
духовного світу та досвіду людини. 

У культурі не можна не відзначити дві глобальні тенденції: по-перше, 
має місце культивування та маніфестування різних підходів, поглядів, 
бачень світу, які не співпадають, по-друге – йде пошук нових критеріїв 
загальнозначущого і об'єктивності. 

Сучасний радикальний перегляд методологічних підстав, який 
належить нашим наукам, диктується загальним парадигмальним 
зрушенням, переходом від класичного до некласичного типу 
філософствування. Пропонується оновлення філософських концепцій, їхня 
ревалідація, переконфігурація (за В. Вельшем). 

На тлі глобального переосмислення усталених основ досить гострим є 
питання сучасного концепту естетичного, яке також виходить за межі 
класичної парадигми філософствування. Західний сучасник  Гумбрехт, 
експериментуючи з різними типами естетичного переживання, з різними 
способами насолоджуватись прекрасними речами, через відчуття 
особливих моментів інтенсивності доводить, що наші звичні пізнавальні, 
емоційні, навіть фізичні, здібності сягають вищого ступеня мобілізації. 
Отже, людина завдяки здатності естетизувати дійсність, задовольняє не 
лише свої бажання, а й повсякденні потреби. А найголовніше, таким чином 
вона самореалізується та самоактуалізується, відновлюючи "просторовість 
і тілесність нашого існування", повертає нам "… хоча б відчуття буття-в-
світі, відчуття, що ми є частиною фізичного світу речей".  Відбувається 
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повернення до "… самовизначення людини як частини матеріального 
світу…" [Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может 
передать значение // Пер. с англ. С. Зенкина. — М.: Новое литературное 
обозрение, 2006., 119]. Це підтверджує і Прозерський В.В.: "Естетичне 
утворює свою нішу в світі, в яку йде людина, коли хоче позбутися 
одноманітності своїх життєвих занять. І тут вона опиняється у колі 
перевертання, де весь час змінюються обриси: тут все гра, вигадка, 
свобода, але все продумано, виважено, підпорядковане суворій 
імагінативній логіці. Так людина утверджує своє повноцінне чуттєво-
духовне тілесне буття у світі, що об'єднує психічне і соматичне у щось 
єдине" [Прозерский В.В. Эстетическая позиция в мире. // Сб. "Эстетика 
сегодня: состояние, перспективы". СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество, 1999., 65]. 

Ось тут і постає методологічна проблематика – самоіндетифікація 
дисципліни естетики, явна розмитість її меж, слабкість методологічних 
основ, загроза зникнення власної предметності: "спадкове поле" естетики 
сьогодні і філософська антропологія, і психологія, і культурологія, і 
художня культура. Наукові конференції останніх років свідчать про 
внутрішню кризу морально-естетичного знання, про безпрецедентну 
розкиданність підходів і думок, про встановлення методологічного 
плюралізму. Естетика втрачає повчально-нормативний пафос, 
сумнівається в універсальності застосування класичного категоріального 
апарату, заново визначає межі своєї компетенції, випробовує свої 
можливості стосовно розуміння людини і її ситуації у світі, знаходить нові 
виходи в соціокультурну практику. 

Беззаперечна спільність естетики та філософії, де естетичне особлива 
реальність первинного людського зв'язку зі світом, надає їй статусу самої 
гуманітарної (антропогенної) з усіх філософських наук. При цьому 
актуальною залишається й аксіологічна проблематика, яка пов’язана з 
втратою ціннісних орієнтирів у сучасному суспільстві – звідси тенденція 
зближення естетики з психологією, щоб з'ясувати природу естетичного 
переживання, отримати відповідь на потребу в цілісному, 
несуперечливому образі світу. Дослідниця в галузі естетики Валіцька 
влучно з цього приводу декламує: "Мерехтіння естетичної предметності в 
різноманітті міждисциплінарних зв'язків породжує відчуття дифузії 
естетичного, і тому особливий інтерес становить пошук власних 
інтеграційних підстав, власної цілісності естетичного знання. Звідси явний 
інтерес естетики до синергетики і холізму. У полі зору рефлектуючої 
самосвідомості знову виявляється класичне протиріччя, в нерозв'язаності 
якого і народилася філософська естетика: проблема переводу почуття в 
слово, образу в поняття" [Валицкая А.П. О статусе эстетики. // Сб. 
"Эстетика сегодня: состояние, перспективы". СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество, 1999., 23]. 

Усвідомлення кризового стану, в якому відбулося зіткнення 
споживацької цивілізації та природи, науково-технічного прогресу та 
духовного зростання людства, вимагає нового погляду на питання 
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самовизначення естетичного у конструюванні культурних форм. Наразі, по-
новому усвідомлюючи свій предмет, коли "естетика за межами естетики", 
вона впевнено освоює віртуальну реальність, рекламу, дизайн, 
іміджеологію, комунікативні процеси поведінки, комп’ютерні технології. І 
перед нами постає завдання – дослідити механізми та перспективи 
ефективності цього процесу, з’ясувати практичне значення, позитивні та 
негативні аспекти, що матимуть особливий вплив на майбутнє та людину в 
ньому. 

 
Р. В. Заєць, канд. екон. наук, с.н.с., 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.М. Дробова 

romanzaets@gmail.com 
 

ЭКОСИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 
И ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО НАУЧНОМУ И ИННОВАЦИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Сравниваются перспективы развития науки и инноватики в 
условиях обострения оппозиции идеологем "рыночная экономика — 
экологическая экономика". Критически оцениваются ценностные 
ориентиры и направленность научных исследований и инновационных 
разработок, задаваемые каждым типом экономики, и последствия их 
реализации. Обосновывается необходимость построения новой — 
экологической —экономики, что предполагает существенное 
обновление научно-технической и инновационной политики и фронта 
НИОКР в рамках парадигмы природосберегающего развития. 

1. Глобальный экологический кризис всё более явственно обозначает 
ту границу эколого-экономического благополучия общества, перейдя 
которую оно вызовет стремительное и практически повсеместное 
ухудшение условий хозяйствования и жизни людей. Но раскручивание 
молоха рынка и технологического молоха (по Дж. Мандеру) и разжигание 
аппетитов потребительского общества продолжается. Это ускоряет 
процессы истощения природных запасов невоспроизводимых георесурсов, 
уменьшения биоразнообразия и ухудшения условий воспроизводства 
биоресурсов, глобального потепления и изменений климата. Если в 
ближайшие десятилетия эти тренды сохранятся, то каждое последующее 
поколение землян будет жить в условиях возрастающего дефицита 
жизненно важных ресурсов (чистые вода, атмосферный воздух, 
плодородные грунты, продукты питания, леса и другие экосистемы, 
продуцирующие кислород) и постоянного ухудшения климата и 
учащающихся экологических катастроф. После расцвета рыночно-
потребительской цивилизации (с её техноструктурным гигантизмом и 
тотальным вовлечением в хозяйственный оборот природных ресурсов) в 
исторически короткое время планета Земля превратится в "заполненный 
мир" (по Г. Дейли). Наступит постэкзуберантная пора (по У.Р. Каттону), 
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которая будет характеризоваться массовым вымиранием 
малообеспеченных человеческих сообществ. Такой станет расплата за 
"век изобилия", который переживают сейчас богатые страны и 
сообщества. При этом очевидна вопиющая историческая 
несправедливость — кара настигнет тех, кто не виновен в 
перепотреблении жизненных благ и глобальных растратах природных 
ресурсов. 

2. Мировоззренческие и социально-культурные причины быстрой 
деградации экосистемы Земли известны: антропоцентризм, навеки 
закрепивший принцип подчинения природы человеку и заложивший 
основы рыночной цивилизации; господство в современной мир-системе 
либеральной идеологии развития экономики, упрочение потребительского 
общества с его приматом экономических потребностей и хроническим 
невниманием к состоянию биосферы, игнорированием уже проявленных и 
отдалённых последствий антропогенного прессинга на неё. Длительное 
доминирование в общественном сознании парадигмы человеческой 
исключительности в странах Запада (Севера — по новейшей 
геополитической терминологии) сформировало потребительское 
отношение к природе, что выразилось в создании и ускоренном развитии 
экоёмких экономик. Современные рыночные механизмы, а также 
ангажированные крупным бизнесом наука и технократическая инженерия 
поставлены на службу извлечению прибылей, накоплению материальных 
и финансовых богатств, расширению консюмеризма за счет усиления 
эксплуатации природы и человека. Дальнейшее развитие индустриально-
рыночной инфляционной экономики, основанной на экоёмких 
производственных системах и экофобных технологиях, означает 
повышение уровня деградации экосферы, усиление экологических рисков 
и общей экологической опасности жизнедеятельности общества, больших 
и малых стран и народов.  

3. Чтобы глобальный экологический кризис не перерос в 
нескончаемую череду континентальных и глобальных экологических 
катастроф, дальнейшая жизнедеятельность общества должна быть 
кардинально преобразована на принципах экоустойчивости. Новые 
социальные практики должны опираться на систему достоверных 
фундаментальных знаний о процессах в природе, обществе, сознании 
индивидов и сообществ, а главное — о взаимодействиях между ними. Для 
построения таких — постоянно обновляемых баз знаний — все страны и 
корпорации должны проводить новую согласованную научно-техническую 
и инновационную политику, подчиненную морально-этическому 
императиву — сохранять жизнепригодность среды обитания Homo 
sapiens. На решение этой перманентной стратегической задачи должна 
быть направлена вся интеллектуальная мощь науки. Ставший леммой для 
социально ответственных учёных и научных сообществ экологический 
императив научно-технического развития, по сути, сводится к требованию 
обеспечить его социальную и экологическую безопасность: 
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 исключить производство и применение разрозненных знаний, 
создаваемых для манипулирования человеком, природными объектами и 
ресурсами; 

 запретить совершенствование существующих и создание новых 
экофобных технологий;  

 блокировать продуцирование и применение опасного знания (в 
трактовке В.Р. Поттера). 

4. Многочисленные критические исследования феномена 
безудержного разрастания рынка, подчинения ему человека и всех сторон 
общественного бытия, способствовали формированию альтернативных — 
экосистемных — взглядов на последующее развитие общества. Они 
базируются на осознании фундаментальной зависимости общества от 
природной среды, ограниченности гео- и биоресурсов, изменчивости и 
зависимости климатических изменений от типа экономического поведения 
общества. На базе этих представлений возникла и упрочается новая 
мировоззренческая — натуроцентричная, природосберегающая — 
парадигма. Она признаёт ущербность односторонне рыночно-
экономического толкования развития общества; побуждает к целостному 
его виденью в неразрывной связи с ограниченными возможностями 
экосистемы Земли. Естественно, выдвигаются новые основания для 
изменений фронта НИОКР за счет расширения системных и 
междисциплинарных исследований многосторонней действительности 
"развитие общества в природной среде". Признание природосберегающей 
парадигмы причиняет более ответственный подход к науке и инноватике, 
чем их широко пропагандируемая ориентация на обслуживание бизнеса и 
рыночной экономики. 
 

А. І. Іванчук, асп., 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

panazeya@gmail.com 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ "ТІЛЕСНОСТІ" 
У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ М. МЕРЛО-ПОНТІ 

 
Тема тіла та його рефлексія поставала предметом багатьох 

різносторонніх досліджень. Серед різних фізіологічних, естетичних, тощо, 
досліджень важливе місце належить і філософському. Тематичний дотик 
до цієї проблематики сягає своїми коренями часів античності. Ще з тих 
часів веде свою історію дуалізм душі та тіла: піфагорійські та платонівські 
тлумачення душі, християнське розрізнення тілесності та душі пов’язане із 
гріховністю та спасінням відповідно, маніфестація розуму (відділеного та 
пануючого над тілом) у гносеологічних концепціях Нового Часу, 
позитивістські психології інтроспективного та фізіологічного ґатунку та 
багато інших варіацій так чи інакше розвивали у своїй тематиці існуючий 
дуалізм. Декартівське розрізнення на res extensa та res cogitans стало 
визначальним у долі мислення про тіло. Протягом століть такий підхід 
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залишався пануючим в європейському мисленні. І аж до часів 
ніцшеанської критики тілоненависництва чи феноменологічного 
переосмислення тіла та тілесності, воно залишалось у лоні розуміння 
специфічної речі-виробника нашої чуттєвості [Огурцов А.П. Тело 
[Электронный ресурс]: Новая философская энциклопедия. / Огурцов А.П. // 
Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. /Ин-т 
философии  РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета 
В.С. Степин. — М.: Мысль, 2000—2001 г. / Режим доступу: 
http://iph.ras.ru/elib/2968.html]. Поява у горизонті філософії 
феноменологічної рефлексії "тіла" змінила існуючу історичну ситуацію й 
тому вимагає особливої уваги з нашого боку.  

Людське тіло у філософії Декарта постало у формі "машини" рефлексів 
та відчуттів [Там само]. Ідея тіла-машини фігурує у французькій філософії 
досить часто, достатньо згадати того ж Гасенді чи Ламетрі. Тіло як 
машина, що забезпечує матеріал чуттєвості для свідомості, мислиться як 
певного роду розвідувальний агент, гносеологічний суб’єкт. У такому 
розумінні воно постає своєрідним приладом для свідомості, яка 
відокремлюється та абсолютизується: "рефлексивний підхід пориває зі 
світом в собі, оскільки конституює його в діяльності свідомості… приховує 
від нас життєвий вузол перцептивної свідомості" [Там само,с.70-76]. Тому, 
звичайні конотації тілесності, що радше говорять про тіло як res extensa 
перманентно відводять від правильного розуміння. Хоча й Декарт 
пропонує мислити тіло у відношенні із душею, де вони знаходяться в 
певному зв’язку між собою, така модель не відповідає вимогам 
феноменологічного дослідження Мерло-Понті, оскільки вносить 
нерозуміння у тлумачення феномену сприйняття. 

Тіло декартівського штибу є конструктом розуму, а не плоттю, що 
зв’язана зі світом: "картезіанець не бачить в дзеркалі самого себе: він 
бачить манекен, деяку зовнішність, в стосунку до якої в нього є усі підстави 
вважати, що інші бачать її приблизно так само, як і він, однак яка для 
інших, як й для нього самого не виступає в якості живої плоті. Його образ у 
дзеркалі – це просто ефект механіки речей, і якщо він в ньому впізнає себе 
самого, якщо находить його "схожим", то лише завдяки мисленню, яке 
встановлює цей зв'язок, – образ по суті нічого від нього не вбирає" [Мерло-
Понти М. Око и дух / М. Мерло-Понти; [пер. с фр., предисл.и коммент. А.В. 
Густыря]. — М.: Искусство, 1992., с.26].  

Уся робота Мерло-Понті полягає в схопленні інтуїції цього стосунку, 
щоб його показати тіло через його розташування серед світу. Воно 
повинно бути висвітленим в своїй функціональності. Сприймати, означає 
активно бути-у-світі. Тіло в новому розумінні постає центром мас, де 
проходять лінії, як і мислення так і світу. "Досвід власного тіла протистоїть 
рефлексивному підходу… який дає нам тіло в міркуванні, або тіло в ідеї, а 
не досвід тіла чи тіло в реальності" [Там. само, 258]. 

Не варто більше говорити про світ, як поставлений перед нами. Радше 
краще розуміти людину в співучасті зі світом. З яким ми представляємо 
деяке тілесне переплетення. "В широкому значенні нова психологія 
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дозволяє нам бачити в людині не свідомість, що конструює світ, а істоту, 
закинуту у світ і поєднану з ним чимось на кшталт природного зв’язку. В 
результаті вчить нас бачити цей світ знову – світ, з яким дотикаємося всією 
поверхнею нашої істоти, в той час, як класична психологія відверталась від 
переживаного світу, лицем до того, який будується за допомогою 
наукового міркування". 

Тому варто пам’ятати, що тіло повинне мислитись у кореляції зі світом, 
як таке, що є залежне від нього, – та в жодному випадку його не можна 
відособлювати від "світового": "сприйняття не є щось типу начал науки, 
початкова вправа інтелекту: завдяки йому нам призначено здобути контакт 
зі світом, виявити присутність світу більш давнього, аніж наш розум" 
[Мерло-Понти М. Кино и новая психология [Электронный ресурс] / М. 
Мерло-Понти; пер. М.Ямпольского //Психология на русском языке // – 
Режим доступу: http://www.psychology.ru/library/00038.shtml].  

Концепція Мерло-Понті представляє нове розуміння в апоретиці 
тілесного. На відміну від декартівської "машини-тіла", що служить 
інструментом організації чуттєвості для розуму в рамках пізнання світу, 
нова концепція подає тіло в якості плоті поєднаної зі світом тілесною 
співучастю. Ця нова "тілесність" з’єднує у собі полярний дуалізм душі й 
тіла, з одного боку, а з іншого екзистенційно зливається зі світом. "Більша 
частина феноменологічної та екзистенційної філософії полягає в 
здивуванні цією невіддільністю мене від світу та мене від іншого, в описі 
цього парадоксу і змішаності в демонстрації зв’язку суб’єкта зі світом, 
суб’єкта з іншими, замість пояснення цього явища, як це робили класики 
певним зверненням до абсолютного духу" [Там само].  

Отже, ми маємо: по-перше, критику існуючого розуміння "тілесного",  
разом із наданням йому нового модусу, наданню "тілу" більшої уваги та 
ваги, де тепер ним постулюються радикальні умови онтологічно-
конститутивного існування у світі. По-друге, це розробка нової онтології, де 
людське тіло постає "віссю світу" [Мерло-Понти, М. Феноменология 
восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С. Л. 
Фокина. — СПб. : Ювента; Наука, 1999., с.119], є необхідним ключовим 
елементом корелятивного відношення. По-третє, вслід за розробкою цілої 
філософської парадигми, найосновнішим є спроба запропонувати новий 
тип погляду на світ і речі, нову гносеологічну настанову, де слід навчитись 
бачити "тілом". Під цим розуміється мислення світу у сукупності із 
інтуїціями власного тіла. Тому, концепція Мерло-Понті: "радше 
феноменологія світу, що сприймається, аніж феноменологія акту 
сприйняття [Шпигельберг  Г. Феноменологическое движение. 
Историческое введение / Г. Шпигельберг; [Пер. с англ.] / [Перевод группы 
авторов под ред. М. Лебедева, О. Никифорова] (Ч.3). – М. : Логос, 2002., с. 
556]. 
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СПРОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ В ПІЗНІХ ПРАЦЯХ ЕРІХА ФРОМА 

 
Мета нашої роботи подати проект реалізації свободи в пізніх працях Е. 

Фрома. Звичайно відомі такі його твори: "Мистецтво любити", "Мати або 
бути", "Революція надії", "Душа людини". Ми висвітлюємо погляди 
посмертно виданого збірника роздумів філософа "Мистецтво бути". 

Одна з них – це непідкореність. Її він розглядає як відповідь на питання, 
як досягти незалежності. Філософ стверджує: "Коли людина осягає 
ключову можливість непідкорення (я маю на увазі внутрішнє непідкорення, 
а не обов’язково догматичне непідкорення), стане відчувати навіть 
невеликі наслідки покори, не буде їх виправдовувати цілевідповідністю, 
стане мужньою, тоді вона побачить, що як тільки проблема і зміст 
прояснюються, у неї зявляються багато відповідей на питання" [Фромм Э. 
Искусство быть / Э. Фромм. – М: АСТ, 2013. – 348 с., с. 241]. 

Непідкореність в іншій статті науковець називає непокорою. Він 
зазначає, що людина може стати свобідною через акт непокори [Там 
само.]. Е. Фром доводить: "Однак не лише здібність до непокори є умовою 
свободи – свобода в свою чергу є умовою непокори" [Там само, с. 33]. 
Науковець продовжує аналіз: "Якщо я боюся свободи, я не смію сказати 
"ні", в мене не знайдеться мужності стати непокірною людиною" [Там само, 
с. 33]. Таким чином непокора, або "внутрішня непокора" є шляхом до 
подолання страху перед свободою. Особа, яка розвинеться до 
"непідкореної особистості", буде й свобідною особистістю. Тому філософ 
прийшов до висновку: "Дійсно, свобода і здібність до непокори нероздільні, 
оскільки будь-яка соціальна, політична, релігійна система, яка проголошує 
свободу, але викорінює непокору, не може говорити правду" [Там само, с. 
33]. 

Е. Фром розглядає можливість реалізації свободи в звільненні. Він 
пише: "Існує лише одна реальність: акт самозвільнення" [Там само, с. 98]. 
Науковець зазначає зв’язок звільнення з доланням егоїзму. Філософ 
стверджує: "Першою умовою подолання егоїзму – це здібність  осягнути 
його" [Там само, с. 347]. Далі вчений продовжує аналіз: "Другим кроком є 
осягнення коренів власницької орієнтації, таких, як відчуття безпорадності, 
страх перед життям, страх невизначеності, невіра в людей і багатьох 
інших, які так щільно зрослися, що часто їх неможливо викорчувати" [Там 
само, с. 347]. Науковець доводить: "Якщо у людини є воля і рішучість 
зламати грати своєї в’язниці нарсицизму і егоїзма, коли в неї є сміливість 
витримати невідворотнє занепокоєння, вона відчуває перші проблиски 
радості" [Там само, с. 348]. 

На наш погляд, спроби реалізації свободи Е. Фрома ввібрали в себе 
елементи дзен-буддійської практики, гуманістичний психоаналіз самого 
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Фрома, та ідеї німецьких філософів. Сам науковець був глибоко 
переконаний в практичній цінності непідкореності, осмислення егоїзму та 
його долання. На теоретичному рівні філософ їх добре вивів і пояснив. 
Можливості для реалізації проектів автора відкриваються особливо людям 
XXI століття. Ми вважаємо, що для споживачів, некритично мислячих 
індивідів і псевдоособистей розчинених в масі, пізні праці Е. Фрома будуть 
орієнтирами, які їм домопожуть реалізувати свободу завдяки тим спробам 
реалізації свободи розглянутих нами в публікації. 

 
Т. О. Корнєєва, студ, 

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, Київ 
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ПРОБЛЕМА РОЗЩЕПЛЕНОЇ ТІЛЕСНОСТІ В ШИЗОАНАЛІЗІ ЖИЛЯ 
ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ 

 
Досліджуючи феномен тілесності у шизоаналізі Жиля  Дельоза та 

Фелікса Гваттарі варто зауважити, що уявлення про неї сформоване за 
моделлю світосприйняття шизофреніка. Тілесність шизофреніка є 
розщепленою, адже він не сприймає певний орган як організовану 
систему. Органи шизофреніка мігрують, виконують різні функції, вони є 
одночасно і всім і не-всім, і цілісністю, і фрагментацією. Саме тому 
виокремлюється концепція шизо-тіла як розчленованого тіла. На відміну 
від теоретичного доробку психоаналітиків Жака Лакана чи Люс Іригарей, 
котрі акцентують увагу на неврозах та істерії як проблематизації суб’єктом 
свого Я, свого тілесного образу, прихильники шизоаналізу стверджують, 
що відтворення тілесного можливе за аналогією з виробництвом, а саме 
тіло не має образу, адже шизофренік не може сформувати чітке 
визначення власного тіла, він породжує нескінченну кількість фантазмів. 
Так, наприклад, в малюнках шизофреніка тіло може вивертатися назовні, 
різні органи можуть бути в незвичних місцях (наприклад ноги на голову). 
Творчість вже згаданого художника Френсіса Бекона є яскравим 
прикладом стратегії перевертання, вивертання внутрішнього назовні, 
демонструючи фундаментальну основу тілесності шизофреніка, а саме те, 
що така тілесність несе в собі порожнечу. Хоча у Жака Лакана також 
можна відслідкувати ідею децентрації суб’єкта, котрий виступає об’єктом 
для Іншого або ж через тезу про те, що цілісність сприйняття дитини 
складається як пазл, проте все ж суб’єкт виступає як той, хто шукає власну 
ідентичність. В шизофреніка відбувається відчуження від власної 
тілесності, її фантасмагоризації. Такі радикальні стратегії призводять до 
того, що тілесність є розщепленою, а шизофренік сприймає лише окрему 
частину тіла, наділяючи її власними функціями. В сучасній культурі 
тілесність виступає як метафора, що виражена в дефрагментованому 
розчленованому тілі. Так, використання певних частин тіла є ілюстрацією 
того, що шизофренік має змогу залучати до дискурсу сексуальності будь 
що.  

"Тіло без органів" найкраще втілює в собі ідею розщепленої тілесності. 
Повне "тіло без органів" – це невідтворювальне, стерильне, не 
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породжуване і таке, що не використовується. Антонен Арто відкрив його 
без форми та образа, а саме в інстинкті смерті. Бажання базується на 
смерті, адже повне тіло смерті – це його нерухомий двигун, проте існує 
бажання життя, адже органи життя – це машин виробництва, а машини 
бажання можуть працювати лише в зламаному стані або постійно 
ламаючись. "Тіло без органів" – це невиробниче, що виступає в якості 
тотожності виробництва та виробленого. Воно не має образу, воно 
постійно з’являється у виробництві, проте воно є анивиробнцтвом, 
доповненою якістю синтезу виробництва, знаходиться на межі 
виробництва та антивиробництва [Делез Ж. Анти-Эдип: Капитализм и 
шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари.; [пер. с франц. Д. Кралечкина]. – 
Екатеринбург: У-Фактория, 2007, c. 22-23]. Дана теза свідчить про те, що 
тіло без органів з’являється на певній межі, на зіткненні зовнішнього та 
внутрішнього, що допомагає зняти бінарну опозицію. Тіло без органів не 
має конструкції, проте воно може породжувати структури та ділитися 
подібно до різоми. Організм виступає стабільною структурою, що має 
визначений набір органів з чітко окресленими функціями, він є стабільним 
та нерухливим. "Тіло без органів" є опозицією організму, проте для нього 
характерна тимчасовість, а тому деякі структури та органи можуть певний 
час бути присутніми. Тіло за даною концепцією уподібнюється до різоми, 
яка не має чіткої структури, воно децентроване, в той час коли організм 
має центр та початок. Фактично тіло без органів є пустим знаком, а органи, 
що розподіляються по ньому є визначено тимчасовими. Яскравим 
прикладом "тіла без органів" у візуальному мистецтві є творчість Френсіса 
Бекона. Зокрема, Жиль Дельоз писав, що крик Бекона – це операція, 
шляхом якої все тіло вислизає через рот. Картини Френсіса Бекона є 
рухливими, вони ніби відтворюють постійний потік, вони є 
децентрованими, а таке тіло хоча й утворює певну цілісність, є 
розщепленим. Розщеплене тіло у Бекона пронизують певні органи, воно 
картографує в собі бажання, проте є динамічним, ризоматичним та 
розчленованим. Аналогічне розщеплення можна побачити в фотоколажах 
та інсталяціях Аннет Мессаже. Дельоз та Гваттарі стверджують, що 
головним є встановлення певної поверхні запису або реєстрації, котра 
приписує собі всі виробничі сили та органи виробництва, що діє як 
квазіпричина, повідомляючи про фетиш [Там само, с.29]. 

Тіло може мати центр за умови цент рації Я в моєму тілі та Тіла в 
моєму я [Подорога В. А. Феноменология тела / Валерий Подорога. — М.: 
Ad Marginem, 1995., c.83]. Завдяки сформованому тілесному образу 
людина може ставитися до себе як до тіла та виконувати ряд маніпуляцій. 
Тіло апріорі введене в ієрархію органів, що диктують свої правила. 
Впродовж життя ми не можемо повністю осягнути специфіку роботи всіх 
органів. Тілесний орган зливається з власною функцією та починає її 
визначати. Орган є початковим, а його функція другорядною. "Тіло без 
органів" не має виокремлення центрального органу. Воно являє собою 
розщеплений шизофренічний конструкт, а виконувати необхідні функції 
можливо навіть іншими частинами тіла.  

Отже, розщеплена тілесність відтворюється за аналогією з 
виробництвом, де головним є робота так званих абстрактних машин-
бажання. Розщеплена тілесність є порожньо, Валерій Подорога порівнює її 
з білою стіною, на якій з’являються чорні дірки. Чорні дірки – органи, котрі 
можуть мігрувати, заміщуватися, виконувати різні функції.
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Ключовим фактором успіху модернізації країни після Революції гідності 
є зміна суспільної парадигми. Саме культура має визнатися основою  
суспільного життя, фундаментом модернізації, зазначається в Директивах 
культурної політики, що розробляються останнім часом в експертному 
середовищі громадянського суспільства. Культура не обслуговує 
ідеологію, державну політику чи приватні/корпоративні інтереси. Вона не 
повинна розглядатися як галузь народного господарства, лише окремі 
креативні індустрії можуть само фінансуватися та створювати додану 
вартість на рівні державного господарства. 

Культура – цінісно-процесуальний за своєю природою феномен, що не 
описується в термінах механістичного поєднання  матеріального і 
духовного; як основа антропного (людського), вона визначає стратегію 
існування виду Нomo sapiens, є змістом природи та сутності людини. 

Беручи до уваги, що основна функція культури – сенсопородження, 
відзначимо, що культура як система цінностей унікальна для кожного 
часу/простору, відповідно, продукує способи реалізації цінностей, що 
творять образ життя (набір образів) та картину світу певного народу в 
певну епоху.  

Множинні багаторівневі процеси  соціокультурного буття протікають у 
відповідності до механізмів соціальної самоорганізації, тому лише окремі 
складові цих процесів в межах оперативної реалізації інституціональних 
задач, що покликані забезпечити відтворення актуальних та меморіальних 
культурних форм/практик, піддаються цілеспрямованій раціональній 
регуляції [Флиер А. Культурология для культурологов.-М.:Академический 
проект;Екатеринбург:Деловая кенига, 2002. – 492 с.]. Регулятивна тактика 
стимулює розгортання тих тенденцій, що вважаються ключовими  з позицій 
стратегічного бачення шляхів розвитку даної цивілізації. Культурна 
політика має моделювати більш-менш природні механізми протікання 
цивілізаційного процесу, стимулюючи прискорений розвиток суспільства в 
тому напрямку, який виглядає для цього суспільства об’єктивно 
необхідним. 

Стратегія модернізації українського суспільства повинна будуватися на 
ціннісній та культурній трансформації. Причина неуспішності реформ  
полягає в тому, що економіко-політичні та соціально-економічні відносини 
посттоталітарного суспільства відновлюються на основі старих цінностей. 
"Згубні та зужиті ціннісні установки стають стійкими нормами життя, котрі 
роблять стратегію модернізації неефективною", зазначено в дослідженнях 
Інституту стратегічних досліджень [Валевський О. Актуальні проблеми 
формування державної культурної політики. Аналітична записка. 
//http://www.niss.gov.ua/articles/1429/]. Успіх реформ лежить не стільки в 
економічній та соціальній площинах, скільки в ефективній державній 
політиці в культурній сфері. Культурна політика – невід’ємна частина, 
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змістовна основа  всієї державної політики, що відображає ціннісний вибір 
конкретного суспільств а в конкретний період цивілізаційного розвитку, 
візію та місію цього суспільства. Культура це проект минулого та візія 
майбутнього, співвіднесені з розвитком цивілізації в загальнолюдському та 
конкретно-історичному "українському" масштабі. "Модернізація сама по 
собі є культурним феноменом, і будь-яка національна культурна політика, 
що не змогла осмислити і відреагувати на модернізаційні тенденції й 
процеси в суспільстві, буде приречена на маргіналізацію" [Мазурик 
З.Культурна політика в незалежній Україні: не сповнені надії і втрачені 
можливості. Що далі? // Назва з екрана /http://www.ji-
magazine.lviv.ua/anons2013/Mazuryk_Kulturn_polit_v_nezalezh_Ukr.htm]. 

Оперативне управління культурою, покладене сьогодні на органи 
виконавчої влади, полягає у здійсненні ефективного менеджменту  
інститутів культуротворення та культуросбереження, а не у творенні сенсів 
(у вигляді культурних стратегій). Важливо, що об’єктом культурної політики 
виступає суспільство в цілому, тому масштаби впливу культурної політики 
є загальнодержавнимми. Національна, регіональна, соціальна, конфесійна 
неоднорідність потребує сполучення універсалізму з локальністю, певної  
ієрархізованості за макро- та мікро рівнями оперативного менеджменту. 
Водночас, і суб’єкт, що реалізує культурну політику - саме суспільство як 
соціокультурна система, що самоорганізується та саморозвивається і  
лише обслуговується державними інституціями. В нових умовах  
посилюється значення таких інструментів культурної політики як наука, 
освіта, просвітництво, креативна діяльність, що формують  смаки та 
ієрархію ціннісних запитів людини. Творення та змістовна імплементація в 
масову свідомість нових культурних смислів залежить, в тому числі, від 
якісної підготовки кадрів в фундаментальній та прикладній культурології, 
мистецтвознавстві, культурно-інформаційній, культурно-організаційнійа  та 
культурно-охоронній діяльності. 

Необхідне постійне свідоме корегування змісту та методів культурної 
політики у відповідності до задач актуального/меморіального/ 
інновативного характеру.  В Культурній політиці мають бути враховані такі 
функції: узагальнення унікального культурно-історичного існуючого досвіду 
суспільства, враховуючи досвід останніх років; акумуляція такого досвіду у 
вигляді ціннісних систем та формування нової аксіології буття, що 
співвідносить історичний/національний досвід, культурну спадщину та 
соціокультурну модернізацію; розгалуження віяла мов соціокультурної 
комунікації та здійснення змістовних міжпоколінних та міжкультурних 
комунікативних зв’язків, підтримка форми культурного самовизначення та 
самовираження, що враховують регіональні та поколінні відмінності; 
узгодження особистісної свободи як основи самореалізації з 
неконфронтаційним типом соціального взаємозв’язку; осмислення образів 
ідентичності та свідоме відтворення їх в культурних технологіях, 
інструментарії та  продуктах, відповідно - організація практичної 
життєдіяльності суспільства за допомогою сенсів, норм, технологій, 
властивих сформованому образу життя, якій оцінюється членами 
спільноти як правильний. 

Культурне буття має стати фундаментальною основою соціального 
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буття, культурні потреби різного рівня – ядром якості життя. Свідомий 
вибір форм соціокультурної модернізації має брати до уваги національну 
традиція, ціннісні орієнтації, нові критерії ідентичності, оновлену систему 
форм та символів соціальної престижності. Ідентичність (культурна, 
громадянська) має високий ступінь структурної та смислової складності.  
Культура повинна провокувати "складне мислення", що протистоїть 
люмпенізації суспільства, маргіналізації соціокультурної свідомості. 
Дослідження, прогнозування та проектування напрямків соціокультурної 
еволюції суспільства, формування нових параметрів ідентичності – 
найближча задача культурологічного знання. 
 

Л. Д. Криворучка, канд. філос. наук, 
Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ 

l.arhypova@gmail.com 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ СУПЕРЕЧОК ПРО ІДЕОЛОГІЮ В МЕЖАХ 
ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Г.-Ґ. Ґадамер пов’язує потребу вивчати феномен розуміння з 

легітимацією способів пізнання, які стоять поза наукою. Він наголошує, що 
в таких видах досвіду як Традиція, мова, й  мистецтво, відкривається 
істина, недосяжна ніяким іншим способом, і яку ми сприймаємо як дійсний і 
природний порядок життя. Дещо парадоксальним видається, що досвід 
переживання цієї недосяжної істини пов’язується з втратою й 
трансформацією суб’єктивності. Саме це стало підставою для знаменитої 
дискусії про відповідальність та ідеологію з Ю. Габермасом (кінець 60-х –
70 рр. ХХ ст.) 

Стаючи осторонь цієї суперечки, варто звернути увагу на те, як саме 
Ґадамер описує цей стан "рефлексивної паузи" - як перебування в довірі 
до істини, яка стає предметом трансцендентального очікування, й вже 
завжди є даністю, котру лише згодом свідомість зможе піддавати аналізу, 
виявляючи перетворення, спричинені цим медіальним досвідом. Ця 
"втрачена свідомість" справді нагадує відчужену ідеологізовану свідомість, 
і тому увага до її структур може бути вказівкою до розуміння того, які саме 
практики культури й досвід є найбільш дієвими в створенні такого стану 
без-особовості. Актуальні сьогодні питання прямої протидії пропаганді в 
комунікації через вибудовування смислових кордонів можна вирішувати 
через структури досвіду, на які вказано в "Істині й методі" [див. Gadamer 
H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik / 
Gesammelte Werke: Band 1:  Hermeneutik I. –– Tübingen : Mohr Siebek. –– 
1990]. 

У першу чергу це гра – само-репрезентативне становлення руху-до-гри, 
вироблення стану гри, що має неоприявнену структуру й впорядкованість, 
який і веде до насолоди легкістю ігрової поведінки. Гра розгортається й 
здобуває автономію по відношенню до учасників гри і глядачів, робить 
попереднє, до-ігрове буття незначним. Тепер більше немає гравця (або 
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автора) - залишається лише те, в що грають. Гра утворює структуру - й 
таким чином набуває свого власного критерію, більше не співвідноситься 
ні з чим зовнішнім. Це пояснює, чому всяка ідеологія потребує театральної 
або ігрової, демонстративної культурної практики (паради, костюми, 
символічні відзнаки). 

Відповідно спосіб "розривання" маніпулятивної ігрової пропаганди – 
руйнація структур і процесу гри, активізація пізнання поза-ігрового буття, 
можливо, через виконання твору мистецтва, яке має сильну буттєву 
валентність, і забезпечує приріст значущості й очевидності буття. Тобто 
йдеться не про те, що пропаганді має бути протиставлена "тематична" 
література, кіно чи музичний твір, але радше розділений, комунікований 
досвід співпереживання з сильним мистецьким зображуваним. 

Пряма приналежність до бувальщини, вже здійсненого, присутнього та 
наявного – через свідомість, що знаходиться під дією історії – ще один 
досвід прилучення до істини, який проте, потребує герменевтичного 
запитування, щоб виокремити в ньому хибних, надмірних, не-приналежних 
перед-суджень. 

"Непомітні мисленневі звички" - Ґадамер не позначає їх як 
ідеологізовані, адже рівною мірою вони можуть виявитися й 
смислотворчими. Філософ пропонує дуже простий вихід із заангажованості 
у власну упередженість: всі смислові структури оголошуються лише 
попередніми начерками, й передбачають їх розробку – тобто множину 
тлумачень. 

Долати глибинну сліпоту до власних стуктур перед-розуміння, які часто 
є прямим утіленням пропаганди та освітньої ідеології, можливо за 
допомогою припущення Іншості, утриманням множинності. Ґадамер 
наголошує особливу авторитетність писемної наявної чуттєвості – 
подолання такої смислової структури потребуватиме особливих 
рефлексивних зусиль.  

Стан "безумовного злиття" з Традицією, викликаний діалогом із нею, 
має корегуватися саме утримуванням перспективи множини варіантів 
тлумачення та наголошення значущості самої справи, самого питання, 
виокремлення його як чужої думки. 

Спів-приналежність можна як створювати так і руйнувати, 
трансформувати через роботу з основними упередженнями (як 
намагаються робити ідеологічні апарати культури). 

Упередження, що так потужно володіють свідомістю того, хто розуміє, 
можуть бути ототожнені з ідеологемами, проте продуктивність 
герменевтичного підходу в тому, що показано, як саме ці глибинні позиції 
можуть змінюватися під дією активного запитування 

Ґадамер звертає увагу, що людині властиво захоплення близьким, 
зрозумілим, пережитим, тож будь-які культурні практики, які втілюють і 
забезпечують "рухливий горизонт питання", можуть подолати 
ідеологізування. Вимоги до утримання інакшості передбачає намагання 
зрозуміти, чому використовуються саме ці, а не інші аргументи.
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Ю. О. Лобода, канд. філос. наук, 
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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Поняття раціональності та раціоналізму знаходяться, як це не 

парадоксально, у відношенні перетину (перехрещення). Обсяг поняття 
"раціональність" є значно ширшим у порівнянні з поняттям "раціоналізм" і, 
як свідчить історія людства, ці поняття можуть протирічити одне одному: 
"раціоналізм" може мати як ірраціональні, так і антираціональні 
властивості. Окрім цієї контроверсії аналіз співвідношення раціональності 
та суспільного розвитку ускладнюється проблематичністю дефініції самого 
поняття "раціоналізм". 

Раціональність однозначно визнається абсолютною умовою як 
існування самої людської природи, так і суспільного розвитку. Згідно з 
думкою українського філософа та культуролога І.Гаріна, "всі спроби вийти 
за межі розуму. "по ту сторону розуму", знайти те, що Хабермас називав 
"іншим по відношенню до Розуму", з якими б цілями і якими методами вони 
не здійснювалось (тут можна згадати кантівський проект по обмеженню 
знання, щоб звільнити місце для віри, шопенгауерівську та ніцшеанську 
волю, гегелівські претензії на Wissenschaftlichkeit і т.д.) потерпіли фіаско: 
за межами розуму, що приймає різноманітні форми (включаючи інтуїцію, 
екзистування, трансцендування) лежить тільки тьма. Вести війну з 
розумом – значить потурати мракобіссю та деспотії. Зовсім інша справа – 
критикувати розум його тоталітарні наміри, які також здатні привести до 
мракобісся та деспотії" [Гарин И.И. Что такое философия?; Запад и 
Восток; Что такое истина? – Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – C. 278]. 

Розум, раціональність визнавалися Т.Джефферсоном найвищою 
цінністю: "В республіці, чиї громадяни керуються розумом і переконаннями, 
а не силою, мистецтво умовиводу стає найголовнішим" [цит. по Copi I.M, 
Cohen C. Introduction to logic. – New York: MacMillan Publishing Company, 
1990. – C. I]. Визначити раціональність надзвичайно важко, існують навіть 
класифікації дефініцій раціональності (Т.Ленк виділяє 21 значення терміну 
"раціональність"). За свідоцтвом П.Мозера, Вільям Франкена (слідуючи 
Г.Сиджвіку), виділяє чотири концепції раціональності: егоїстичну концепцію 
(раціональність як спосіб досягнення максимального задоволення); 
перфекціоністську (раціональність як підґрунтя моральної досконалості); 
утилітаристську (раціональність як шлях до добробуту); інтуїціоністську 
(раціональність як інтуїтивне слідування очевидним істинам розуму) [Paul 
K. Moser. Rationality // Encyclopedia of Philosophy. 2nd ed. Vol. 8. – 
Farmington Hills: Thomson Gale, 2006. – C. 253-254]. Мабуть, не буде 
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великою помилкою стверджувати, що, окрім перфекціоністської концепції 
раціоналізму, в усіх інших випадках стверджувати, що та чи інша 
усвідомлена дія людини є раціональною можна лише пост-фактум, коли 
можна виключити фактор випадковості і коли суттєві наслідки дії відбулися 
і можна неупереджено їх проаналізувати.  

Отже, раціональність як суттєва ознака людини є умовою суспільного 
розвитку, раціоналізм як форма прагматизму є одним з факторів розвитку 
суспільства та держави. Цьому протиставлені антираціональність та крайні 
форми догматичного раціоналізму. 

Як свідчить історія, абсолютні форми раціоналізму мають такий же 
деструктивний ефект, як і антираціональність (міфи, обскурантизм тощо). 
Механістичне розуміння людини (Ж.О. де Ламетрі) і як наслідок – 
механістичне розуміння суспільства – це очевидна редукція людської 
сутності та суспільної природи, що мала своїми наслідками криваву 
французьку революцію та утвердження диктатури Наполеона, яка 
наблизила фіаско не тільки Франції, а й епохи Просвітництва. Абсолютний 
раціоналізм стає підґрунтям тоталітаризму: "Засновник раціоналізму 
Нового часу Декарт вважав, що головною передумовою пізнання є 
впевненість людини в своїй здатності до пізнання і що така впевненість 
основана на адекватності "фізичного" або "математичного" розуму 
структурі і організації реального світу. "Будь-який розумний вислів має 
бути правильним описом фактів". Це і є сутність раціоналізму, що 
підсумовано формулою "все розумне - дійсне", яка підводить підсумок 
картезіанству. Ідея тотожності мислення та буття і рівна їй – розумного 
дійсного – небезпечна, за найменшою мірою, двома обставинами: з неї 
випливає підпорядкованість реальності мисленнєвому аналізу (дійсність 
наче виявляється такою, що складається із логічної матерії) і 
інтелектуальний утопізм (віра в можливість мислення робити буття 
прозорим, проникати і пізнавати його сокровенні таємниці). Я вже не 
говорю про практичні наслідки нашого "розумного дійсного" концтаборів та 
ГУЛАГу" [Гарин И.И. Что такое философия?; Запад и Восток; Что такое 
истина? – Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – C. 283-284]. 

Також загрозою суспільному розвитку може мати дераціоналізація 
суспільства – створення політичними методами світоглядної ідеологеми, 
яка б знищувала самі основи раціональності. В тоталітарних та 
авторитарних суспільствах можуть використовуватись різноманітні міфи, 
і/або представники наукової та культурної еліти можуть піддаватись 
репресіям або навіть знищуватись. В СРСР одним з факторів 
дераціоналізації суспільства, окрім політичних міфів та репресій, 
виступала "матеріалістична діалектика" та "діалектична логіка" як способи 
нав’язування "дводумства" ("doublethink" за Дж. Орвеллом), метою яких 
було створення теоретичних основ для когнітивного волюнтаризму, 
псевдонаукового "обґрунтування" політичної ідеології, знищення наукових 
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засад мислення, і як наслідок – редукцію здатності мислити раціонально у 
цілого суспільства: "Теоретична функція діалектичної логіки, як вже 
зазначалось, полягала в тому, щоб зробити марксистську філософію не 
тільки неперевіряною, але й взагалі закритою для будь-якого 
раціонального обговорення. Досягалось це запереченням всіх основних 
законів звичайної логіки, в тому числі закону несуперечності… 
Психологічна функція діалектичної логіки полягала в створенні своєрідних 
механізмів "втечі від свободи". Досягалось це положенням про єдність 
діалектики (вчення про закони природи та суспільства), теорії пізнання та 
логіки. Переконання в існуванні такої єдності означає заперечення 
автономії розуму і здатності людини приймати самостійні і відповідальні 
рішення. Комуністична ідеологія, як і будь-яка інша авторитарна ідеологія, 
прагне розвінчати "ілюзію самовизначення" свідомості і розчинити людину 
в декотрому доіндивідуальному, позаособистісному началі… Поставивши 
мислення людини в залежність від його буття, марксизм зводив суб’єкта 
пізнання і діяльності до рівня "агента" якихось анонімних історичних сил. 
Отже, заперечення закону несуперечності, відмова від формалізму в логіці 
і ототожнення мислення з буттям є основними засновками будь-якої 
тоталітарної ідеології. Вони народжені тими ж психологічними потребами, 
які на рівні повсякденної свідомості приводять до таких явищ, як культ 
вождів, груповий конформізм, націоналізм тощо. Авторитарно-
колективістська свідомість завжди, по-перше, впевнена, що притаманно їй 
картина світу може пояснити все що завгодно, не дивлячись на виникаючі 
в процесі такого пояснення протиріччя, по-друге, відноситься до ідеології 
чи традиції як до нормативних принципів мислення, по-третє, повністю 
ототожнює себе з якою-небудь соціальною, національною чи релігійною 
групою" [Бродский А.И. Тайна диалектической логики. // Русская и 
европейская философия: пути схождения. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://anthropology.ru/ru/person/brodskiy-ai/text/tayna-dialekticheskoy-
logiki]. 

Розум є невід’ємною ознакою людини як біологічного виду. Але 
людська природа настільки складна, що може бути основою раціоналізму 
як аналогу звичайного прагматизму, так і догматичного раціоналізму. 
Більш того, засоби дераціоналізації людини і суспільства іноді можуть 
приймати квазі-раціональні, псевдонаукові форми. Щоб розрізнити ці 
способи маніфестації людської природи та реалізувати раціональність як 
фактор суспільного розвитку, існують позараціональні способи - такі як 
етика, релігія тощо, але основним способом боротьби проти деструктивних 
тенденцій суспільного життя виступає раціональність як синонім 
прагматизму, обґрунтованості рішень і антидогматичності ідей та підходів, 
що формують суспільну свідомість. 
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АНАЛІЗ Е. ФРОМОМ МАРКСОВОГО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ 
ВІДЧУЖЕННЯ ЯК АКТУАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 
Питання про шляхи гармонійного розвитку людини у світі є досить 

актуальними для сьогодення. Індивід у сучасному суспільстві, яке сміливо 
можна назвати "суспільством споживання", поступово починає втрачати 
себе перетворюючись на машину з виробництва товарів та їх споживання, 
тим самим відчужуючись від навколишнього світу. Питання, які 
актуалізуються в межах даної проблеми стосуються необхідності аналізу 
феномену відчуження, як однієї з основних перешкод до цілісного та 
гідного існування людини за умов сучасного економічного розвитку та 
випливаючої з нього зміни цінностей. 

Одним із глибоких філософських аналітиків даного кола проблем є 
німецько-американський філософ, соціолог та психоаналітик – Е. Фром 
(1900-1980 рр.). Реконструктивний аналіз Фромового переосмислення 
феномену відчуження, що є одним із основних понять антропологічного 
вчення К. Маркса, є метою написання даних тез. 

Окреслене вище поняття, ретельно аналізується Е. Фромом у його 
фундаментальній праці "Із полону ілюзій. Як я зіштовхнувся з Марксом та 
Фройдом". 

Аналізуючи проблему відчуження у філософії К. Маркса, Е. Фром 
зауважує, що філософ ніколи всерйоз не займався психопатологією, проте 
він говорить про одну форму психічних відхилень, яка, на його думку, є 
найбільш фундаментальним вираженням психопатології, подолання якої 
становить мету соціалізму, – відчуження. Суть цієї концепції, вперше 
розробленої Г. В. Ф. Гегелем, полягає в тому, що світ (природа, речі, інші 
люди й сама людина) перетворюється на чужий людині світ.  Е. Фром 
наголошував, що для К. Маркса, як і для Г. В. Ф. Гегеля, поняття 
"відчуження" базується на різниці між сутністю та існуванням, на тому 
факті, що людське існування відділено від людської сутності, що людина у 
наявній дійсності являє собою зовсім не того, ким вона може і повинна 
стати. Людина не відчуває себе суб'єктом власних дій, людиною 
мислячою, відчуваючою, люблячою, вона відчуває себе тільки у 
вироблених нею речах у якості об'єкту зовнішніх проявів власних сил. Вона 
знаходиться в контакті із самою собою, тільки підкоряючись створеним нею 
продуктам. З цього приводу К. Маркс писав: "Рабочий становится тем 
беднее, чем больше богатства он производит, чем больше растут мощь и 
размеры его продукции" [Маркс К. Экономико-философские рукописи // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 42. – С. 44]. На думку Е. Фрома, 
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головне, що хвилює К. Маркса, – це звільнення людини від такої форми 
праці, яка руйнує її особистість, від такої праці, що перетворює людину у 
річ та яка робить її рабом речей. Таким чином, для К. Маркса як і для 
Е. Фома, процес відчуження відбувається у праці та у процесі її 
розділення. Праця, для цих мислителів, – це живий зв'язок людини з 
природою, створення нового світу, включаючи створення себе самого. 
Е. Фром наголосив, що з розвитком приватної власності та розділенням 
праці, вона втрачає характер вираження людських творчих сил. Праця і 
продукти праці набувають можливості самостійного буття, незалежно від 
волі та планів людини. 

Е. Фром зауважує, що від концепції відчуженої праці К. Маркс 
переходить до концепції відчуження людини від самої себе, від інших 
людей і від природи. Таким чином, згідно із Е. Фромом, відчуження – 
хворобливий стан для людини. Це не нова хвороба, оскільки вона 
починається разом з поділом праці, тобто з затвердженням переваги 
цивілізації над первісним станом. Найбільшою мірою до цієї хвороби 
схильний робітничий клас, хоча від неї страждають усі. Лікувати хворобу 
можна тільки тоді, коли вона досягла пікового стану. Тільки повністю 
відчужена людина може подолати відчуження: вона змушена долати 
відчуження, оскільки не може жити у стані тотального відчуження і 
залишатися нормальною. Відповіддю на дану проблему, на думку 
Е. Фрома, є соціалізм – суспільство, в якому людина стає свідомим 
суб'єктом історії, відчуває себе суб'єктом власних сил і тому звільняє себе 
від залежності від речей і обставин. 

Проблема відчуження постала перед Е. Фром як моральна і 
психологічна, якщо врахувати думки К. Маркса з наступних двох питань. 
Згідно із Марксом, відчуження розкладає і перекручує всі людські цінності. 
Зводячи економічну діяльність і властиві їй атрибути – "прибуток, роботу, 
ощадливість, помірність" – в ранг вищих життєвих цінностей. На думку 
Е. Фрома, К. Маркс передбачив, як потреби людини у відчуженному 
суспільстві будуть перетворюватися на стани певних слабкостей: "Маркс 
едва ли мог предвидеть, до какой степени становимся мы рабами вещей и 
обстоятельств, созданных своими руками; однако его пророчество 
сбылось сегодня полностью, неоспоримым доказательством чего является 
тот факт, что все человечество сегодня попало в плен ядерного оружия, 
которое также явилось когда-то продуктом рук и мыслей человеческих" 
[Фромм Э. Иметь или быть / Э. Фромм // —  Пер. с англ. Э. Телятниковой. 
— М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. — С. 502]. Ринок вирішує, скільки коштують 
ті чи інші людські якості, і навіть визначає їх існування. У людини немає 
ніякої впевненості у власній цінності, якщо вона не залежить від її 
популярності та ринкового успіху. Е. Фром наголошував, що відчуження 
призводить до переоцінки всіх цінностей. Якщо людина вважає вищою 
метою прибуток, працю, економію та інше, вона втрачає дійсно моральні 
цінності. Підкорена своїм відчуженим потребам, – це вже не є людина ні у 
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духовному, ні у тілесному сенсі. Така людина знає тільки один спосіб 
відношень з зовнішнім світом: володіння та споживання. Чим більша 
ступінь її відчуженості, тим більше споживання і володіння стають сенсом 
її життя. 

Одже, Е. Фром, відкинувши всі фальсифікації зумів відкрити дійсний 
зміст Марксової концепції відчуження, показавши при цьому, що справжня 
мета К. Маркса полягала у звільненні людини від тиску економічного 
примусу з тим, щоб вона могла – і це головне – розвиватися як людина, 
тобто формувати себе як гармонійну особистість. Таким чином головне 
завдання К. Маркса – звільнити людську особистість, допомогти людині 
подолати втрачену гармонію з природою та іншими людьми. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОЦЕНТРИЧНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У 
ПОЛІТИЧНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ 

 
Для політичного антрополога, на наш погляд, першочерговим є 

завдання визначення практичного співвідношення між ідеологічними 
категоріями "консерватизм", "націоналізм", "традиціоналізм" та 
методологічними підходами соціокультурної антропології. Потреба у 
чіткому емпіричному узагальненні з приводу нового вектору еволюції 
політико-антропологічного вчення ставить перед нами гостру необхідність 
всебічно проаналізувати "консерватизм" і "традиціоналізм" з позицій 
культурно-психологічних. Такий культурно-психологічний фундамент не 
виключає можливостей застосування етнопсихологічного етіс-підходу, а 
навпаки – створює передумови для його широкого використання не тільки 
в емпіричних дослідженнях, але і в "буденній" науковій практиці. В цьому 
контексті, аксіоматичним стає погляд на "консерватизм" і "традиціоналізм", 
як на логічну, народно-світоглядну основу "націоналізму". При цьому, 
політична антропологія, будучи наукою про соціально-культурний характер 
"людини етнічної" ("етнофора" за Ю. В. Бромлеєм) в політичному просторі 
та політичному процесі, відрізняється від інших дисциплін філософсько-
політичного спрямування тим, що розширює допустимі контексти 
тлумачення ідеологічних систем. Тобто, ми можемо аналізувати 
"націоналізм" не лише політико-ідеологічно чи історично, але також 
"соціально-символічно", "культурно-ідеологічно", "етнопсихологічно" тощо. 
"Етіс-підхід" – це методологія внутрішнього, безвідривного спостереження 
за соціально-культурною детермінацією перманентного традиціоналізму 
(соціоетнічної традиції, яка існує і підсвідомої традиції, що лише виходить у 
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соціальний простір). Його користь в вивченні ідеологічного аспекту 
політичної історії або ж політичного сьогодення етносу, криється у 
відсутності шаблонів. Кожен етнічний організм продукує власні ідейні 
сенси. Вони переростають в ідеології, наповнюються власними 
традиціями. Останні можуть бути як "негативними", так і "позитивними" 
щодо історичного розвитку народу, щодо його державотворчих потуг. 
Однак, саме можливість аналізувати етносоціальні сенси ідеологій 
незалежно від їхніх класичних теорій, а виходячи виключно з практичного 
контексту їх психологічного сприйняття чи історичного відтворення 
етнічним організмом, робить нас схильними до формулювання тези про 
ключовий характер цього етнопсихологічного методу для політичної 
антропології. Націоналізм – це ідеологія етноцентричного спрямування, 
оперта переважно на позитивних тлумаченнях набутого етносом 
державотворчого досвіду. Однак, у рамках політичної антропології ми 
повинні говорити також про соціально-психологічні модифікації 
націоналістичних теорій. Вони здебільшого бувають занадто віддаленими 
від тих світлих ідеалів, котрі декларуються теоретично. Втім, ця 
віддаленість виникає переважно із запозичення іноземного наукового 
підґрунтя. Цю тезу, розповсюджуючи її на актуальні для свого часу 
ідеологічні системи, досить ґрунтовно розписав ще Ф. М. Достоєвський [Ф. 
М. Достоевский, Дневник писателя, кн. 1, М.: АСТ, 2007, с. 253-261; 272-
274]. Він вбачав головну невдачу російського соціалізму загалом, саме в 
іноземній, відірваній від "грунту" ("почвы") світоглядній основі. Говорячи 
про будь-яку сучасну ідеологічну систему, особливо коли це стосується 
українського суспільства в тих складних історичних і геополітичних умовах, 
в яких воно сьогодні опинилось, ми не повинні забувати про народний, 
національний грунт. "Грунт" і "традиціоналізм" – це ті ідейно-філософські 
категорії, які етнопсихологічна методологія перетворює в центральний 
аспект предметної структури політичної антропології. Традиціоналізм – це 
стійка у часі та консервативна за своїм внутрішнім змістом форма 
відображення історичного процесу в народній психології. Ми 
сформулювали цю тезу саме в процесі власних антропологічних студій 
[Viktor Melnyk, Tradition and nation in political anthropology (Ukrainian ethno-
historical context), Politicized Society or How Much Politics Do We Need?, CGS 
Studies, volume 5, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2015]. Якщо припустити, що цю тезу ми повинні використовувати у 
політико-антропологічних дослідженнях як правило, то ми одразу можемо 
визначити ідейно-філософську мету цих досліджень. Вона 
трансформується з пошуку окремих фактів етносоціальної диференціації 
політичних процесів у справжню наукову систему обґрунтування 
можливостей і необхідності політичної самобутності кожного окремого 
етносу. Термін "самобутність" означає не зовнішні форми політичної 
системи чи державного устрою, а внутрішнє наповнення державно-
управлінського, внутрішньо-політичного життя суспільства сенсом "грунту". 
Ідеологічним уособленням "грунту" (у Достоєвського "почва" виступає 
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художнім образом такої ідеології) справедливо, на наш погляд, буде 
визначити саме "традиціоналізм", закорінений у різноманітті 
"традиційності" народного, національного світогляду. Жоден 
етносоціальний організм ще не виникав і не існував без використання 
"традиції" в якості фактору єднання індивідів. Етнічна спільність 
маніфестує передусім через спільне набуття і подальше відтворення 
традицій. Консерватизм – це складна і надзвичайно тенденційна 
соціально-політична система. Однак, розуміти консерватизм виключно як 
політичну ідеологію, на нашу думку, буде у вищій мірі неправильно. 
Політична антропологія пропонує нам оцінити консерватизм в якості 
комплексу соціально-культурних чинників масової, колективної психології. 
Консерватизм виникає там, де позитивно витлумачений традиціоналізм 
перетворюється в національну філософію життя. Він існує в буденній 
реальності, відображається в етнодетермінованій поведінці кожного з нас. 
Консерватизм, як комплекс соціально-культурний, шукає світоглядного, не 
лише ідеологічного, але завжди орієнтованого на здобуття вищого сенсу, 
"союзника" в традиціоналізмі. Вивчення соціально-психологічного 
феномену соціально-культурної орієнтації консерватизму на 
традиціоналізм, зокрема і в контексті політико-ідеологічному, постає 
важливою структурною складовою для сформульованої нами вище ідейно-
філософської мети політичної антропології. При цьому, на наш погляд, 
важливо ще раз і остаточно наголосити на тому, що ми не розглядаємо 
традиціоналізм, консерватизм, націоналізм (щоправда, першопочатково) в 
їхньому порівнянні з лібералізмом, демократією чи будь-якою іншою 
ідеологією. Важливо усвідомити, що три зазначені політичні ідеології 
виходять із ідеологем соціально-культурних. Їхня політизація відбувається 
лише на відповідному етапі історичного процесу. Тобто, від самого початку 
ці ідеологеми постають основою для всього "етнічного" політичного 
процесу. Ми намагаємось оформити політичну антропологію як систему 
досліджень соціально-культурного фундаменту етнічного політичного 
життя. Це не означає, що політична антропологія відкидає плюралізм. Її 
завдання – виокремити спільну для етносу психологічну суть в політичних 
процесах. Ця психологічна сутність завжди характеризується народним 
пошуком ідеалів. У перманентній історичній трансформації цих етнічних 
ідеалів народжується традиція, завершеним етапом еволюції якої стає 
перетворення етнічного організму в справжню політичну націю, котра 
сприймає "традицію" як вищу форму своєї спільності, колективного 
єднання. Фактично, політична нація утворюється в процесі об’єднання 
колективу навколо комплексу етнонаціональних політичних традицій (цей 
комплекс ми назвали політичним традиціоналізмом), які характерні лише 
для даної спільноти. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА ЛЮДИНОМІРНІСТЬ КОГНІТИВІСТИКИ 
В ФОКУСІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Складний міждисциплінарний комплекс, яким є когнітивна наука, в 

результаті розвитку технологій, соціальних запитів суспільства, інтенсивно 
доповнюється не менш складним конгломератом когнітивних технологій і 
практик. Отже, ми можемо визначити когнітивістику як новий 
перспективний напрям наукових та прикладних досліджень, який об'єднує 
не тільки наукові дисципліни, що входять до складного комплексу 
когнітивної науки, а й когнітивні технології, орієнтовані на пізнавальні 
процеси, які вони й забезпечують. Філософська рефлексія цих процесів 
становлення наукового знання, так само як і проведення самих 
міждисциплінарних досліджень, як можна припустити, вимагають 
постнеклассического типу раціональності. Актуальним питанням можна 
вважати, чи є цей складний конгломерат когнітивістики феноменом 
постнеклассики, яка сама містить у собі не тільки постнекласичну науку, 
але й постнекласичні практики?  

Сучасна постнекласична наука має справу зі складними 
людиномірними системами, а саме вони, переважно, є об'єктом 
дослідження в когнітивістиці. Навіть теорія інформації й теорія штучного 
інтелекту у фокусі когнітивістики також "людиномірні", тому що 
досліджуються когнітивні процеси людини, її "когнітивні копії", або складні 
системні комплекси "людина – машина". Але крім об'єкта досліджень у 
когнітивістиці є й складність виявлення самого суб'єкта досліджень. Можна 
припустити, що цю складність додає людиномірність об'єктів дослідження. 
Саме вона легітимує актуалізацію когнітивних наук, тому що в них 
реалізується принцип активності суб'єкта, що не тільки пізнає, але й 
діяльного. Одна з основних тенденцій сучасної епистемології - підхід до 
знання в єдності з його діяльністю, що породжує, суб'єкта й включення 
пізнання в соціокультурний контекст. Важливо провести тому 
епістемологічне осмислення результатів, отриманих у когнітивістиці, до 
якої ставляться такі галузі знання, як когнітивна психологія, когнітивна 
лінгвістика, дослідження в галузі штучного інтелекту та ін.  

Людиномірність властива постнекласичній науці, по-перше, власним 
предметом - людиномірним системам, що саморозвиваються, по-друге, 
посиленням та активністю ролі суб'єкта та ін. Але й постнекласичні 
практики, зокрема когнітивні практики, також відображають історичні 
форми розвитку науки - розширення її антропологічного виміру, як 
визначає це С.Б. Кримський. Це не означає, що природничі науки здають 
свої позиції антропології, але парадигма людської діяльності стає усе 
більш еврістичною, як потужне джерело творчо-дослідницьких аналогій 
[Кримський С. Б. Запити філософських смислів. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. 
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–  с. 119]. Крім того, в цьому процесі підсилюється міждисциплінарність 
постнекласичної науки, яка інтегрує різні галузі наукового знання навколо 
проблем пізнання людиномірних систем, що саморозвиваються. 

Подібна междисциплінарність повною мірою виявлена в сфері 
когнітивістики - у її структурі представлені й природничо-наукове 
(нейробіологія, теорія штучного інтелекту та ін.), і соціогуманітарне знання 
(психолінгвістика, нейроепістемологія, когнітивна антропологія та ін.). 
Більше того, у дусі конвергуючих технологій, складно визначити межі 
технологій і практик когнітивістики. До якої галузі віднести, наприклад, 
когнітивні технології навчання, які використовують як нейрофізіологічний 
підхід, теорію інформації, системи штучного інтелекту, так і 
психолінгвістику, фасілітаційні техніки, ейдетику та ін.? Конвергентні 
технології відображають ці складні взаємозв'язки, будучи складним 
синергийно зв'язаним кластером нанотехнологій, біотехнологій, 
інформаційних і когнітивних технологій. Цей феномен конвергенції також 
відібражає сучасний постнекласичний етап розвитку науки, "оскільки саме 
в інтенціональному контексті її становлення методологічний принцип 
пізнання й перетворення складністності з необхідністю розкривається як 
принцип складно організованої багаторівневої рефлексії, виводячи нас у 
підсумку на фігуру рекурсивного суб'єкта пізнавально-конструктивної і 
комунікативної діяльності" [Аршинов В.И. Сложность постнеклассических 
практик и будущее. Постнеклассические практики: опыт концептуализации: 
Коллективная монография/Под общ.ред. В.И. Аршинова и О.Н. 
Астафьевой. – СПб.: Издательский дом "Міръ", 2012. -  с. 167]. У цьому 
випадку ми можемо говорити про відповідність складного когнітивного 
інструментарію для пізнання складної реальності. А основна причина, 
джерело складності є сам суб'єкт пізнавальної діяльністі, постнекласичних 
когнітивних практик у складному світі, що саморозвивається.  

З самого початку людиномірність включена в дискурс постнекласики, а 
це передбачає більше уваги суб'єкту пізнавальної діяльності. При цьому 
визнається важливість ціннісного аспекту, його ключова роль у 
пізнавальній діяльності. Але з розвитком когнітивістики це питання може 
отримати відповіді не тільки у вигляді філософських контекстів, але й у 
вигляді практичних інструментів зі сфери коучинга, інших когнітивних 
технологій і практик. Тому ми не тільки можемо говорити про важливість 
персональних цінностей, але й достатньою чітко їх виміряти. Ціннісний 
фундамент слід враховувати не тільки в практичній площині. Ціннісний 
підхід, що склався в результаті міждисциплінарних когнітивних досліджень, 
показує й фундаментальні зрушення в теорії пізнання, що спричиняє зміну 
ідеалів і норм наукової діяльності. Крім загроз інтенсивної розбудови 
когнітивних технологій, у цьому випадку цілий ряд викликів виникає в сфері 
науки та, відповідно, в сфері філософії науки, особливо слід зазначити той 
факт, що людство, у тому числі й наукове співтовариство, не готове до 
конвергентного знання, незважаючи на популяризацію ідей 
міждисциплінарності та трансдисциплінарності. Як і раніше, суспільство в 
цілому мало орієнтується на отримані наукою знання, наукова картина 
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світу, на жаль, не усвідомлюється як керівництво до дії в таких важливих 
питаннях як питання війни й миру, екологічної безпеки, соціального і 
технічного прогресу. При цьому ситуація ускладнюється тим, що активне 
перетворення реальності (і не тільки соціальної) тільки підсилюється. Тому 
актуальність рефлексивної позиції, впровадження якої буде сприяти 
розвитку нейроетики (за аналогією з біоетикою), очевидна. Складний 
багатомірний конгломерат когнітивних технологій, практик, наукових та 
філософських досліджень, який асимілює інші форми пізнання, в тому 
числі і повсякденну когнітивну традицію – тільки  на сучасному 
постнекласичному етапі розвитку науки можливо таке складністне 
самоорганізаційне утворення, яке відповідає на складністність внутрішньої 
та зовнішньої реальності людини. 
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ФЕНОМЕН СТІЙКОСТІ САМОІДЕНТИЧНОСТІ В БУТТІ ЛЮДИНИ 
 

В філософській думці недостатньо уваги присвячено дослідженню 
стійкості самоідентичності. Здебільшого розглядається в цілому процес 
становлення ідентичності та визначаються проблеми, пов’язані з ним. А 
питання стійкості взагалі не вивчається, або вивчається мало. Проте, саме 
стійкість постає як одна із фундаментальних цінностей людського буття. 
Ще в такому давньому творі, як "Бхагавадгіта", йдеться: "Лиш дія веде нас 
до йоги мовчання, а далі лиш той, хто збагнув її, втішиться в спокої сталім. 
Тоді він байдужий до справи, до слави, до дії, бо вищою мудрістю вже 
назавжди володіє" [Ільницький М. Бгаґавадґіта/ М. Ільницький// Львів; 
Цвікау,1999/ Електронний ресурс, режим відкритого доступу:http:// www.ae-
lib.org.ua/textsc/_mahabharata_bhagavadgita__ua.htm]. На мій погляд, тут 
мова йде про те, що наймудріший той, хто ствердився в спокої, тобто 
набув стійкості. 

Велике значення стійкості в бутті людини відзначав і Г. Сковорода. В 
його роздумах про щастя він пише: "нема нічого кращого, як отримати 
мирне та спокійне серце… я хотів би мати лише тверду міцність, щоб ніщо 
її розхитати не могло" [Сковорода Г. Полное собрание сочинений у 2-х т. – 
Т.1.// Г. Сковорода/ М., 1973. – Т. 1., с. 339-340]. Очевидно, що український 
філософ вбачав щастя у спокої та стійкості. Отже, стійкість можна 
розглядати як сенс людського буття. Тоді вся життєдіяльність людини має 
бути спрямованою на її набуття. Звідси постають питання, що ж таке 
стійкість та як її досягти? 

В тлумачному словнику В. Даля "стійкість" згадується в поясненні таких 
термінів як "самість", "енергія", а також "стійкий" у описі "твердий", 
"характерний" та ін. Зустрічається словосполучення "розумна стійкість". 
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[Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. Т. 4: C—V 
/ В. Даль// Москва, Олма-Пресс 2001]. Проте поняття самої стійкості 
відсутнє. В християнській традиції, стійкість являється однією із семи 
моральних чеснот, а також часто згадується, коли мова йде про терпіння. В 
деяких перекладах святого письма "терпіння" перекладають як "стійкість" 
чи навпаки. В посланні до Римлян, апостол Павло звертається "Нехай же 
завдяки Богу, який дає стійкість та втіху, у вас буде стиль думок, такий як 
був у Ісуса Христа" [Біблія, електронний ресурс, режим відкритого доступу: 
http://www.mt1016.com/ru/wol/b/r2/lp-u-ru/bi12/U/2007/45/15#h=78:38878:508]. 
Такий вислів можна зрозуміти так, що спочатку Бог дає стійкість, а вже 
потім людина може досягти високоморальності. Тоді, така стійкість є щось 
первинніше по відношенню до моральності. А коли ж стійкість плутають з 
терпінням, то вочевидь мова йде про якість людини, про те, що вона 
здатна терпіти, бути стійкою. Однак, з моєї точки зору, ототожнювати 
стійкість з терпінням не можна. Адже, якщо звернутися до вищевказаного 
вислову апостола Павла, то стійкість дає Бог. Тоді, це щось таке, що вже в 
кожному з нас має бути. Якщо так, то нам необхідно просто про це згадати. 
А отже, усвідомити себе вже стійкими. Тоді, визначимо стійкість як атрибут 
людського буття, усвідомивши який, людина набуває здатності до високої 
моральності та здібності перебувати у спокої в процесі будь якої 
життєдіяльності. 

Таке визначення стійкості вимагає пошуку інструментів її усвідомлення. 
Відкрити в собі здатність до чогось людина може лише в процесі пізнання 
себе. Цей процес можна визначити як самоідентифікацію, результатом якої 
є самоідентичність. За Е. Еріксоном, "самоідентичність" - це 
самовизначення, особисте самосприйняття [Лефрансуа Ги, Прикладная 
педагогическая психология/ Ги Лефрансуа// СПБ, Прайм-Евро-Знак, 2005, 
с. 67]. Звертаючись до вищезгаданих роздумів Г. Сковороди про щастя,  
можна припустити, що щастя – це таке визначення себе, за якого людина 
набуває стійкості. Воно (визначення) несе в собі знання, усвідомлення  
якого, робить людину більш моральною та спокійною. Отже, це знання, ця 
інформація про себе не може бути сьогодні одною, а завтра іншою. Вона 
має бути стійкою, в значенні – сталою. Тоді мова йде про стійкість 
самоідентичності. Як досягти такого знання про себе? Як в ньому 
ствердитись? 

Для того, щоб досягти стійкості, необхідно набути стійкої 
самоідентичність. Якщо стійкість може бути розумна, то певно вона може 
бути і нерозумна. Необхідно заглибитись у дослідження стійкості 
самоідентичності.  

Під стійкою самоідентичністю ми будемо розуміти стале визначення 
людини самою себе, за якого вона набуває здатності перебувати у спокої 
та стає спроможною до прояву вищої моральності.  Таке тлумачення 
стійкої самоідентичності для більш ґрунтовного її дослідження потребує 
використання методології, котра допоможе провести межі між розумною та 
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нерозумною (тобто конструктивною та деструктивною) стійкістю 
самоідентичності та дасть можливість змістовно розгорнути поняття 
спокою та моральності. Оберемо для цього дослідження методологію 
метаантропології сучасного українського філософа Н. Хамітова. В її основі 
- теорія буденного, граничного та метаграничного буття людини [Хамитов 
Н.В. Философия. Бытие. Человек. Мир// Н.В. Хамитов/ К, КНТ, 2006.]. 

Спробуємо дослідити мотиви до прояву стійкості у трьох вимірах 
людського буття. 

В буденному бутті людина постає залежною від нав’язаної картини 
світу і під стійкістю вона буде приховувати свій страх вийти за межі 
соціальних стереотипів. У своєму прагненні до стійкості самоідентичності 
така людина шукатиме шляхи адаптації до соціуму. 

Людина в граничному бутті стає незалежною від чужих думок і своєю 
поведінкою вона буде демонструвати протест усьому, що не є її власним 
інтелектуальним здобутком. У цьому протесті буде проявлятися стійкість 
такої особистості, а у пошуках стійкої самоідентичності вона прагнутиме 
відшукати себе справжню. 

В метаграничному бутті людина пізнає свою істинну природу і стає 
вільною від соціального тиску та боротьби з ним. Вона набуває спокою, її 
самоідентичність стає стійкою. Така людина відкривається світові та стає 
здатною до співтворчості. Інакше кажучи, її моральність набуває найвищих 
проявів. Проявляючи стійкість вона буде демонструвати силу духу та 
гнучкість. 

Отже, розумний прояв стійкості - це відхід від стереотипів, прояв 
власної сутності, не завдаючи шкоди іншим людям. На таку стійкість 
здатна людина, котра набула стійкості самоідентичності. Для цього 
особистість має пройти певний шлях розвитку від буденного до 
метаграничного буття. 
 

О. І. Предко, д-р філос. наук, проф., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

olenapredko@ukr.net 
 

РЕЦЕПЦІЇ ІДЕЇ ВНУТРІШНЬОЇ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ  
 

Сьогодні людство все настирливіше шукає шляхи збереження людини, 
оскільки формування духовності стає одним із стрижневих чинників її 
ціннісно – смислової форми буття в світі. На жаль, сьогодні глобалізований 
світ, який розширився за межі життя людини, перестав бути "домом" її 
буття, що унеможливлює збереження антропологічної (людської) 
ідентичності. 

Ідея про можливість для людини входити в безпосередній процес 
Богоспілкування є основною темою вчення про богопізнання всіх найбільш 
відомих представників філософії патристики, хоча, ця проблема ставилася 
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ще й раніше - відомим іудейским філософом Філоном, який зазначав, що 
внутрішнє одкровення духу відбувається в розумі, а зовнішнє - в 
розумному слові. Ці два поняття Філон позначає одним словом λόγος, 
оскільки воно означає і слово, і розум. Для відмінності їх Філон вживає 
терміни λόγος ἐνδιάθετος - внутрішній розум, і λόγος προφορικός - зовні 
проявлений розум або вимовлене слово. В працях отців та вчителів 
Церкви майже до VII ст. опозиція внутрішнього і зовнішнього в людині 
вживається, з одного боку, у теології Слова як неявлене і явлене, а з 
іншого - в  контексті людської душі як внутрішній розум і словесний його 
прояв. Синтез цих двох підходів, а саме, зближення внутрішнього слова і 
Слова-Бога, був вирішений вченням про Христа як посередника між Богом 
і людьми. Натомість у Плотіна сутність людської душі і Бога збігалися і для 
їх з'єднання не було потреби в Слові: достатньо було повного 
зосередження і самозабуття. 

Ідея "внутрішньої" людини як результат взаємовідношення "людина-
Бог" знайшла своє висвітлення саме в патристичній традиції. Як зазначав 
Д.Чижевський: "Науку про "внутрішню людину" знайдемо майже у всіх 
значних отців Церкви: від Климента до Григорія Ниського, до представників 
аскетики – Макарія та Антонія" [Чижевський Д. Філософія Г.С.Сковороди 
/Д.Чижевський. – Варшава, 1934,с.107]. Спираючись на біблійне 
розмежування внутрішньої та зовнішньої людини (до речі, таке розрізнення 
зустрічається в посланнях апостола Павла – Рим.7,22; 2 Кор.4,16; 
Еф.3,16), отці та вчителі Церкви висвітлювали її в різноманітних 
аспектах,зазначаючи, що внутрішня людина має божественне 
призначення, оскільки саме в її глибинах оновлюється образ Божий. 

Патристична традиція розрізняє зовнішню та внутрішню людину. 
Зовнішня - людина земна, що живе "по тілу" та внутрішню людину, як 
духовну та небесну, що характеризується духовним віком, внутрішнім 
благоденством на шляху до сфери Божественного. Розмисли про 
внутрішню людину отців та вчителів Церкви перекликаються з висловом 
апостола Павла: "...Хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день 
відновляється внутрішній" (2Кор. 4,16). Проте заглянувши в глибини своєї 
душі, людина віднайде там Бога. Отже, самопізнання є водночас і 
Богопізнанням. Прилучаючись до Бога, душа очищається, переживає 
катарсис. 

Проблема внутрішньої людини була однією з фундаментальних ідей 
Г.С. Сковороди. Так, у творі "Наркіс. Розмова про те: пізнай себе" 
український філософ пише: "Кинувши земного Адама з його хлібом, 
хвороби, перелітаємо серцем до Павлової людини... в самий центр серця 
нашого й душі нашої, минувши всі тлінні й потопні думки з усією крайньою 
зовнішністю плоті нашої... підіймаємося… до істинної людини… якої наша 
земна хоромина є слабкою тінню та видом у роздумі істиннім, з’єднаною в 
єдину іпостась без злиття Божого і тлінного єства" [ Сковорода Г. Наркіс. 
Розмова про те: пізнай себе // Сковорода Григорій. Твори: У 2 т. – Т. 1. – К.: 
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АТ "Обереги", 1994. c.186]. В аналізі людини Сковорода висвітлює дві 
сторони проблеми його буття: зовнішню та внутрішню. З одного боку, він 
розглядає людину в контексті структури буття, оголошує її одним із світів 
мікрокосмосу. Але, розглядаючи людину як мікрокосм, філософ приходить 
до необхідності розглянути зв'язок цього мікросвіту з макросвітом. Для 
Сковороди цей зв'язок містичний, тому він подається або як одкровення 
Бога людині, або як устремління людини до Бога на дорозі самопізнання. З 
іншого боку, таємний характер цього зв'язку вводить в філософствування 
Сковороди духовні екзістенціали – віру, надію, любов. Триєдність "Віра – 
Надія – Любов" виступає основним чинником народження внутрішньої, 
ідеальної людини, динамізує всю систему особистості, забезпечуючи 
водночас її цілісність і процес духовного сходження до Бога. 

За Сковородою внутрішня людина – це її сутнісне ядро. На думку 
філософа, Бог дав план і світу, і людині. І він наполягає на тому, що 
внутрішня людина - це не абстрактна ідея людини, не платонівський 
ейдос, але нова людина, в яку перетворилася стара. Цей процесуальний 
характер перетворення іманентно притаманний людині; хоча вона 
особисто покликана відкрити в собі нову людину. Сковорода протиставляє 
тіло "земне" і "тіло духовне, таємне, вічне", нову руку, що ховається в 
старій, нове серце тощо, і цими протиставленнями надає поняттю 
"внутрішня людина" особистісний характер, підкреслює його 
індивідуальність, таку ж повну, як індивідуальність емпіричної "старої" 
людини. І старе, і нове, відповідно до Сковороди, - цілісності, але різної 
природи, нова, внутрішня людина - ентелехія старої, її мета і прагнення, 
спрямованість її життя. Відношення між ними - відношення сенсу 
життя,тобто відношення також цілісне, яке можна ідентифікувати як 
інтуїцію всеєдності. Процес пізнання внутрішньої людини досить складний. 
Д.Чижевський, аналізуючи філософію Г.Сковороди цілком слушно 
виокремлює декілька ступенів пізнання внутрішньої людини: перший 
ступінь є підготовчим, що фіксує лише наявність внутрішньої людини; 
другий ступінь – це створення духовного підґрунтя – віри, надії, любові – 
для пізнання внутрішньої людини і поднання з нею; третій ступінь – це 
боротьба внутрішньої людини з зовнішньою, де в разі перемоги першої 
відбуваються "другі народини" людини, її "утворення", бо існування її як 
зовнішньої насправді є ілюзорним; четвертий ступінь – сам результат 
процесу народження внутрішньої людини, її розквіт і набуття божественних 
атрибутів [Чижевський Д. Філософія Г.С.Сковороди /Д.Чижевський. – 
Варшава, 1934, с.104-107]. Відтак процес пізнання внутрішньої людини 
водночас виступає її народженням, прилученням до божественного єства. 

Таким чином, ідея внутрішньої людини - одна з ключових у філософії 
Г.Сковороди. Підставою її було християнське вчення про Логос: його 
народження та втілення, уявлення про людину як образ і подобу Бога. 
Пошук внутрішньої людини – подія, яка має особистісний характер, 
набуття людиною нових якостей -  шлях доволі тернистий, власне, це 
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особиста духовна історії кожної людини, а зміст цієї історії - це вибір 
людиною самої себе. Причому проблема осмислення внутрішньої людини 
отцями та вчителями Церкви, філософами вплинула на подальшу історію 
його змістовного наповнення, стаючи важливим чинником не лише 
актуалізації питання збереження всього живого та неживого на Землі, 
бережного до нього відношення, але й морально-етичним фактором 
впливу на людину, на її поведінку, діяльність, спосіб буття. 

 
І. С. Пухта, канд. філос. наук, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 
iryna.pukhta@gmail.com 

 
ДІАЛОГ ЯК ФОРМА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ 

 
Передовсім нам необхідно з’ясувати зміст поняття "гуманітарний 

розвиток, а також взяти до уваги аналіз суспільства, про яке йде мова. Без 
цього поставлене завдання – аналіз "філософсько-світоглядних та 
міждисциплінарних проблем гуманітарного розвитку сучасного суспільства" 
нагадуватиме анекдотичне завдання "копати звідси і до обіду", адже 
найчастіше поняття "гуманітарний" робить будь-які уточнення 
необов’язковими, бо саме так ми здебільшого й уявляємо собі 
"гуманітарність" – як дещо абстрактне, позбавлене конкретики і 
синонімічне до поняття "духовність". Поза тим, ми маємо суспільство, 
наповнене цілком конкретним змістом, історією і з амбітними цілями. 
Суспільство, яке можна описати як постколоніальне, пострадянське, 
постмайданне, з травмою пам’яті та кризою ідентичності. Доречним 
запитанням у цьому контексті видається наступне: на які студії і який 
філософський наратив є попит в українського суспільства, як мало би 
розвиватися суспільство, щоб позбутися своїх травм і рухатися у бік 
глибшого самопізнання та саморозуміння? Яка вага і роль інтелектуалів у 
цих процесах, чи мають вони допуск до публічних дискусій, та й чи загалом 
подібні дискусії відбуваються?  

Цікаво, що концепція гуманітарного розвитку України існує, розроблена 
вона ще 2009 року України академіком НАН України М. Жулинським і 
формулюється наступним чином: "Гуманітарний розвиток – це модель 
розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної 
людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для реалізації всіх 
інтелектуальних,  культурних,  творчих  можливостей  людини  і нації". 
Завдання  сформульоване  настільки  широко,  що візьму  на  себе  
сміливість  припустити:  більшість "гуманітаріїв"  працювало  без  
"знайомства"  із  цим  глобальним  завданням,  однак  інтуїтивно  
рухаючись  у правильному  напрямку,  тоді  як  решту  представників  
соціуму  взагалі  ігнорували  цю  шляхетну мету,  але  по мірі  сил  і  
можливостей  працюючи  та  обробляючи  кожен  "свій  сад". Тому  мені  би  
більше  хотілось  сказати не  стільки  про  "гуманітарний  розвиток"  
загалом,  скільки  про  невелику  ділянку,  яка  може  допомогти конкретним  
індивідам  у  реалізації  їхніх  інтелектуальних  та  творчих  можливостей.  
Такою  ділянкою  роботи  є формування  навиків  критичного  та  
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самостійного  мислення  на  основі  постановки  та  обговорення 
філософських  питань. 

Доречним  буде  згадати,  що за  визначенням ЮНЕСКО  філософія  
трактується  як  "наука  в  найбільш широкому  значенні  слова,  що  
торкається  універсальних  проблем  людського  життя  та  існування,  та  
вчить людину  самостійно  мислити".  Вважаю,  що  найбільший  потенціал  
філософії  криється  саме  в  останньому положенні,  однак  на  
вітчизняних  теренах  він  не  знаходить  достатнього  вираження,  оскільки  
навчальний  процес  спрямований  загалом  на  інші  цілі  –  формування  
спеціаліста,  а  не  критично  мислячої  людини,  тож і  викладання  
філософії  обмежується  знайомством  студентів  із  загальними  
положеннями  філософських учень  та  введенням  у  філософську  
проблематику.  Та саме по собі це жодним  чином  не  гарантує 
автоматичного  оволодіння  навиками  критичного  аналізу  та  рефлексії. 

Однією  із  останніх  тенденцій  у  галузі  освіти в світі є  розвиток  
діалогічної  моделі,  яка,  на  думку  її  прихильників,  у  найбільш  повній  
мірі  сприяє  саморозвитку  та  розкриттю  потенціалу  учасників  освітнього  
процесу.  Першим  прикладом  такого  підходу  є,  звичайно,  філософія  та  
діалогічний  метод  Сократа,  однак  і  серед  сучасних  педагогів  та  
філософів  є  прихильники  саме  такого  підходу. Одним  із  тих,  кого  слід  
згадати  в  даному  контексті,  є  бразильський  психолог  і  педагог   другої  
половини  ХХ  століття  Пауло  Фрейре,  який  розробив  і  обґрунтував  
концепцію  філософії  освіти  як  "практику  свободи".  На  його  думку,  
часи  переходу  обумовлюють  швидкий  рух у пошуку  нових  тем  і  
завдань,  і  якщо  на  цьому  етапі  людям  забракне  хисту  збагнути  
таємницю  змін,  вони  будуть  позбавлені  можливості  вибору  і  
прийняття  рішень.  В  цьому випадку головні  завдання  сучасності  
інтерпретуватимуться  "елітою" і  подаватися  у  вигляді  готових  рецептів  
та  інструкцій.  Зрештою,  ця  тенденція  вже  є  доволі  помітною,  вона  
проявляється  у  пануванні  різнопланових  міфів та некритично  засвоєних  
ідеологій.  Тому  метою  навчання  має  стати  не  передача  інформації,  а  
створення  можливостей  для  продукування  чи  побудови  самостійних  
знань.  Таке  можливе  тільки  в  процесі  діалогу,  який  трактується  не  
просто  як  обмін  інформацією,  а  радше  як  співпраця  з  метою  
спільного  пошуку  істини.  Педагог  не  повинен  демонструвати  свою  
виключну  компетентність,  його  мета  –  пробудити  прагнення  до  пошуку  
істини  в  учнях.  Продуктом  "діалогу"  є  істина,  яка  народжується  в  
процесі  спільної  творчості  розуміння,  що  відбувається  між  індивідами,  
які  при цьому реалізують  свій  інтелектуальний  та  екзистенційний  
потенціал.  Саме  ця  модель  найбільш  повно  відповідає  завданню  
гуманітарного  розвитку індивіда,  як  на  мене. 

Ще  одним  сучасним  освітянином,  який  піддає  сумніву  правильність  
монологічної  системи  освіти,  оскільки та зловживає  монотонністю  та  
повторюваністю,  є  французький  філософ,  директор  французького  
інституту  практичної  філософії,  Оскар  Бреніф’є.  Своєю  метою  він  
вважає  впровадження   у  практику  освіти  діалогу  та  вміння  задавати  
питання   Його  книги  демонструють  саме  такий  підхід,  який  
спрямований  на  розвиток  критичного  мислення  в  учнів.  На  його  
думку,  філософію  не  потрібно  вчити,  її  потрібно  практикувати  через  
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постійну  модерацію  дискусії  та  задавання  запитань.   
Важливим  питанням  є  також  те,  що  саме  повинно  викладатися  і  

на  яку  тему  мали  б  відбуватися  дискусії?  Найчастіше  такою  базою,  
на  матеріалі  якої  реалізується  навчання  філософії,  виступає  історія  
філософії,  і  її  засвоєння,  безперечно,  є  невід’ємною  складовою  
філософської  освіти.  Однак  ще  І.  Кант  констатував,  що  не  можливо  
навчити  філософії,  оскільки  її  як  такої  не  існує,  а  навчити  можна  
тільки  філософуванню.  У  трактаті  "Про  педагогіку"  він  зазначає:  
"Взагалі  не  можна  назвати  філософом  кого,  хто  не  може  
філософувати.  Філософувати  можна  навчитись  лише  завдяки  
самостійному  застосуванню  розуму"  (І.  Кант).  Однак  у  нас  значно  
частіше  складається  ситуація,  коли  студентів  вчать,  як  оцінював  
демократію  Аристотель,  однак  уникають  аналізу  особливостей  
демократії  в  умовах  пострадянської  та  постколоніальної  свідомості.  
Розглядають  питання,  як  розумів  справедливість  Сократ  і  Платон,  але  
не  задають  питання,  що  таке  справедливість  у  сучасному  світі.  
Намагаються  пояснити  різні  підходи  до  розуміння  філософії,  але  
нехтують  питанням,  яку  роль  може  відіграти  філософія  в  житті  кожної  
конкретної  молодої  людини.  Тому  нам  слід  більше  вчитися  у  
філософів  минулого  ставити  питання,  а  не  давати  готові  відповіді,  
генерувати  індивідуальні  та  актуальні  для  нашого  часу  смисли,  а  не  
прикладати  старі  смислові  концепти  до  сучасної  дійсності. В цьому і 
полягатиме наш філософський вклад у гуманітарний розвиток українського 
суспільства. 

 
М. В. Розпутна, асп., 

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, Київ 

01199168v@gmail.com 
 

ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВЧЕННІ ДЖ. ДЬЮЇ 
 

Сьогодні, коли глобалізація є найбільш важливою закономірністю 
розвитку сучасної освіти, постає нелегка задача підготовки молодого 
покоління до існування в умовах полікультурного середовища, де логічне 
мислення виступає основою та запорукою успіху особистості.  Важлива 
роль у цьому процесі належить експериментальному інтелекту, в основі 
якого лежить логічний метод навчання, який має соціальну значимість, 
оскільки готує людину до правильної майбутньої взаємодії у суспільстві, 
навчаючи вирішувати проблеми самостійно на основі власного досвіду. 

Фундаментом всіх філософських ідей Джона Дьюї є прагматизм. 
Логічною версією прагматизму, на думку вченого, є інструменталізм. В його 
основі закладена біохевіористська теорія мислення. Вона передбачає 
аналіз пізнання за допомогою опису фізичних дій людей та їхньої 
поведінки. Інтелект виступає головним знаряддям пристосування і 
виживання. Він не покликаний адекватно відображати дійсність, а 
спрямований на її перетворення у відповідність з нашими 
потребами. Інтелект має справу не з об’єктивною дійсністю, а з досвідом. 
Досвід він характеризує, як певні ситуації, які потребують прийняття 



45  

рішень. Досвід – це інструмент для управління діяльністю.  Джон Дьюї 
вважав, що в основі розвитку особистості лежить логічне мислення, як 
єдиний метод навчання. 

Отже, на цьому етапі звернемось до інтелекту, як ключового елементу, 
який регулює нашу поведінку. Інтелект, має найголовнішу здібність - 
можливість впоратись з будь-якою проблемою. Вчений приводить 5 
головних етапів у вирішені проблемної ситуації: 
 по-перше, необхідно з’ясувати причини проблемної ситуації. Людина 

відчуває те, що Чарльз Пірс називав "сумнівом". Поняття сумніву не 
розривне із поняттям віри у вченого. Їх відмінність полягає в тому, що 
саме вірування керують прагненнями і формують будь-які дії [Пирс Ч.С. 
Принципы философии.  – СПб., 2001. – 542 с.]. Сумнів – це неприємний 
стан, якого людина прагне позбутися і перейти в стан вірування, тобто 
впевненості;  

 по-друге, коли проблема зрозуміла, вона стає дійсно проблемною, 
тобто цей етап включає розуміння труднощів та цілі до якої прагнемо; 

 по-третє, формулюємо гіпотезу, вона в першу чергу, має усунути 
труднощі. Цей етап потребує роботи понятійного мислення, а також 
формулювання цілей, які направлені на вирішення ситуації; 

 по-четверте, слідує критичне розглядання гіпотези. Джон Дьюї, 
роз’яснюючи термін "прагматичний", вважав правило віднесення думок 
до їх наслідків вирішальними перевіркою та критерієм значимості. При 
цьому, наслідки могли бути найрізноманітнішими; 

 по-п’яте, йде експериментальна перевірка гіпотези і її фактична 
результативність. Цей останній етап формує те, що Чарльз  Пірс 
називав "віруванням". 
Таким чином, весь процес вирішення проблемної ситуації знаходиться 

під контролем інтелекту. Правильна оцінка ситуації, яка виражається в 
деякому судженні і призводить до успішного завершення дослідження, 
дозволяє, згідно вченого, вважати це судження "істинним". Джон Дьюї 
зазначав, що всі наші істини, а також поняття, теорії та системи – суть 
гіпотези, що розвивається в процесі застосування. У понятті істини 
американський філософ віддає перевагу поняттю цінності. Наш досвід, 
підкреслював він, буквально пронизаний цінностями, які ми обираємо. 
Інструментальна теорія і покликана вказувати, де слід, і де не слід, шукати 
цінності. Наукові істини і технічні досягнення повинні бути з’єднані з 
людськими цінностями. Прогрес завжди, так чи інакше, пов’язаний із 
зусиллями людей переоцінити існуючі цінності. 

Джон Дьюї розглядав поняття наука, яка, на його думку, повинна 
робити людство більш гуманним, поєднувати в собі людські цінності і 
відносини. "Реконструкція у філософії" сприяє розробці інтелектуального 
інструментарію для вирішення цього завдання. Наука і розум не є чимось, 
що доповнює досвід, бо розум, як його визначає Джон Дьюї, є 
"експериментальний інтелект", здатний до самокорекції. Він вважав, що 
філософія слідом за сучасною наукою повинна стати експериментальною. 
"Перша функція філософії, - писав Джон Дьюї, - раціоналізація 
можливостей досвіду, особливо колективного людського досвіду" [Дьюи 
Дж. Демократия и образование: Пер. с англ. - М.: Педагогика-Пресс, 2000.]. 
Логіка, яка не може бути суто формальною, повинна прояснювати і 
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систематизувати ті процедури, які дозволять здійснити "реконструкцію" 
більш економно і ефективно. Взагалі Дьюї трактував логіку як емпірико-
нормативну дисципліну, що має підставу в досвіді мислення багатьох 
поколінь людей і виконує регулятивну функцію. Логіку в такому 
психологічному сенсі слід застосовувати і в області моралі та політики. 

Таким чином, експериментальний інтелект формує вільну особистість, 
яка здатна самостійно осягати соціальний досвід, будувати гіпотези та 
доводити їх у реальному житті. 

 
С. В. Руденко, д-р філос. наук, доц., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
rudenkosrg@gmail.com 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ І НАУКИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ГУМАНІТАРНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
1. Однією із ключових умов гуманітарного розвитку вітчизняного 

суспільства на сучасному етапі, інтеграції України до європейського та 
світового простору постає модернізація освіти і науки, успішна реалізація 
освітніх реформ. На нашу думку, у цьому контексті особливого значення 
набуває модернізація саме гуманітарної освіти і науки, які в силу різних 
історичних обставин у межах розвитку української культури тривалий час 
перебували під впливом політичної ідеології, ізоляції від міжнародного 
освітньо-наукового простору.  

2. Філософія та політологія, філософське та політологічне знання в 
історії вітчизняної гуманітарної науки поставали, на наш погляд, її 
системоутворюючою світоглядно-методологічною основою. Саме тому 
сьогодні модернізація та розвиток цих галузей соціогуманітарного знання 
відіграє особливу роль для адаптації вітчизняної гуманітаристики до 
міжнародних освітньо-наукових стандартів. 

3. Однією з головних перспектив розвитку вітчизняної філософської та 
політологічної освіти і науки, на нашу думку, є розробка та обґрунтування 
гармонізованої з європейськими освітньо-науковими стандартами 
методології модернізації філософської та політологічної освіти і науки 
України з урахуванням сучасних освітньо-наукових запитів гуманітарного 
розвитку вітчизняного суспільства. Також важливим завданням сьогодні 
постає розробка та впровадження гармонізованих з європейськими 
освітньо-науковими стандартами програм підготовки фахівців із вищою 
освітою у галузях філософії та політології, які передбачають застосування 
моделі єдності освітньої, наукової та інноваційної діяльності, яка у свою 
чергу передбачає впровадження в навчальний процес інноваційної 
наукової та науково-методичної інфраструктури підготовки фахівців із 
вищою освітою у галузях філософії та політології. 
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4. Основними завданнями модернізації вітчизняної філософської та 
політологічної освіти у контексті освітньої реформи України, на нашу 
думку, можна сформулювати у наступних тезах. 

5. Перше завдання полягає у здійсненні історико-філософського 
аналізу становлення сучасних європейських освітньо-наукових стандартів 
у галузях філософії та політології, з’ясування особливостей формування 
моделей філософської та політологічної освіти в межах 
західноєвропейських національних філософських традицій, виокремлення 
у їх структурі таких принципів та ідей, які мають евристичний потенціал та 
можуть бути застосовані для модернізації сучасної вітчизняної 
філософської та політологічної освіти і науки. 

6. Також умовою можливості модернізації вітчизняної філософської та 
політологічної освіти і науки є дослідження соціокультурних джерел, 
специфічних особливостей, сучасних освітньо-наукових запитів і потреб 
гуманітарного розвитку України,  визначення ролі та можливостей 
філософської та політологічної освіти і науки для забезпечення духовно-
культурних запитів та потреб сучасної України. 

7. Наступним завданням постає розробка адаптованого до 
європейського освітньо-наукового простору освітньо-наукового стандарту 
підготовки фахівців з вищою освітою у галузях філософії та політології, 
який передбачає застосування моделі єдності освітньої, наукової та 
інноваційної діяльності, з урахуванням сучасних соціокультурних запитів та 
потреб гуманітарного розвитку України. 

8. Особливо важливою складовою модернізації вітчизняної 
філософської та політологічної освіти постає розробка і впровадження у 
навчальний процес системи електронного навчання, створення науково-
навчальної електронної повнотекстової бібліотеки у галузях філософії та 
політології. 

9. Ключовим фактором модернізації філософської та політологічної 
науки України постає створення гармонізованої із міжнародними 
науковими стандартами системи фахових періодичних наукових видань у 
галузях філософії та політології, а також створення інноваційної 
інфраструктури, інтегрованої до системи філософської та політологічної 
освіти і наукових досліджень у формі співпраці з вітчизняними та 
зарубіжними науковими парками та бізнес-інкубаторами. 

 
Г. В. Середа, канд. філос. наук, доц., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
as_sereda@ua.fm 

 
ІДЕЇ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В СОЦІАЛЬНОМУ 

ВЧЕННІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ 
 

Сьогоднішній стан соціокультурного розвитку України характеризується 
перетвореннями в різних сферах суспільства і визначенням взаємин 
держави і громадянського суспільства, державних інститутів та релігійних 
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об’єднань. Україна знаходиться в складному геополітичному, 
міжнародному, внутрішньополітичному стані. Є переорієнтація в 
міжнародних відносинах, у відносинах з Росією, що впливає на 
загострення взаємовідносин між православними церквами в країні. 
Перемовини про об’єднання Української Православної Церкви Київського 
Патріархату та Української Автокефальної Православної Церкви 
викликали неоднозначну реакцію Української Православної Церкви. Таке 
церковне питання про об’єднання загрожує ще більшим розколом України. 
Є певні зміни в системі духовних цінностей. Зрозуміло, що всі ці проблеми 
не залишаються поза увагою християнських організацій як в Україні так і за 
кордоном і впливають на їх соціальну позицію. Християнські церкви 
входять в соціальне і культурне середовище, в громадянське суспільство, 
що дає можливість через соціальну і релігійну практику впливати на 
суспільство. Соціальна позиція християнських церков – це основна 
програма довготривалого соціального служіння, що спирається на 
теологічне, філософське осмислення положення і статусу церков в 
плюралістичному, секулярному суспільстві. Суспільна проблематика була і 
є складовою християнського соціального вчення. 

Аналізуючи положення соціальної доктрини Римо-Католицької Церкви, 
"Основи соціальної концепції Української Православної Церкви", соціальні 
позиції протестантських церков, які є домінуючими в конфесійному полі 
України, можна визначити загальні принципи їх ставлення до соціуму і 
впливу на нього. Соціальне вчення християнських церков передбачає 
існування соціального виміру, тобто людська діяльність, історія, 
суспільство, політика є реальними і мають свою власну сутність. Соціальне 
вчення – це систематизована позиція церков до широкого кола проблем, 
що мають відношення до життя суспільства, наприклад, церква і нація, 
церква – держава, церква та проблеми екології, проблеми глобалізації та 
секуляризації та інш. Соціальна позиція християнських церков 
визначається на двох рівнях: доктринальному та інституціональному. 

Об’єктом соціального вчення християнських церков є людина зі своїми 
здібностями, правами, відповідальністю, гідністю, потребами тощо. 
Визначаються також ідеї гуманізму, творча роль людини в сучасному світі, 
людина в її  багатомірній реальності. 

Для всіх церков є загальним принцип релігійної свободи, захист прав 
людини, принцип свободи совісті як визнання рівності всіх релігій і 
віросповідань, навіть вільнодумства. На основі цього принципу стала 
можливою участь практично всіх християнських церков в екуменічному 
русі. Для досягнення суспільної злагоди, миру необхідно виховувати в 
людях толерантність по відношенню до представників різних світоглядних 
позицій. Християнські церкви підтримують відкритий діалог і терпимість у 
відносинах між людьми. Виділяються дві позиції: перша – спільні дії в 
рамках існуючого законодавства, які направлені на захист релігійної 
свободи; друга – спільні проекти щодо соціального служіння суспільству і 
людям. Ці проекти стосуються таких сфер як турбота про духовно-
моральне здоров’я суспільства, що характеризується відповідальним 
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відношенням кожного його члена до принципів моралі. Важливою сферою 
є підтримка інституту сім’ї. Сучасне суспільство потребує укріплення цього 
інституту, який знаходиться в кризі (велика кількість розлучень, виховання 
дітей в неповних сім’ях та інш.). З боку церков звертається увага до 
проблем війни і миру. З християнського погляду, поняття моральної правди 
в міжнародних відносинах має ґрунтуватися на таких основних засадах: 
любові до своїх близьких, свого народу і батьківщини, розумінні потреб 
інших; переконанні в тому, що на благо свого народу не можна служити 
аморальними засобами. Це є актуальним зараз для України. Християнські 
церкви висловлюють своє відношення до науки і освіти, культури та 
творчої діяльності людини. Підкреслюється, що християнська традиція 
завжди з незмінною повагою ставилася до світської освіти, яка мусить 
розвиватися на благо суспільства, держави, церкви та кожної особистості. 
Також особлива увага приділяється проблемам охорони навколишнього 
середовища, проблемам глобалізації та секуляризму. 

В цілому соціальна позиція свідчить про готовність християнських 
церков активно приймати участь у вирішенні всіх проблем, які виникають в 
суспільстві. 

 
К. М. Скворцова, здобувач, 

Запорізький національний університет, Запоріжжя 
katyaskvorcova@ukr.net 

 
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ ЩАСТЯ 

 
Людина завжди прагне власними діями досягти бажаного результату, 

заздалегідь конструюючи ідеальний образ, проект у свідомості. Проте, не 
завжди цей результат є корисним їй самій, суспільству, людству. У 
цілепокладанні, як суттєвій рисі людської діяльності, завжди є небезпека 
постановки утопічних і недосяжних цілей, які ведуть до нещастя. Проте, не 
менш небезпечними є відмова від активного цілепокладання й безвольна 
смиренність з існуючим положенням речей. Як зазначають вчені, на 
практиці маємо різні проекти бажаного майбутнього для людського роду як 
цілісності, але стихійне переплетіння інтересів особистостей, соціальних 
груп і суспільства, що породжує конкуренцію, конфлікт різних точок зору на 
майбутнє і, як результат, утворення незапланованих наслідків, відмінних 
від бажань окремих учасників суспільних відносин [Бутченко Т. І. 
Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних 
потреб і державних інтересів. Монографія. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. 
– 280 с.]. Що й маємо, на нашу думку, у ситуації, що склалась на теренах 
нашої держави. Отже, відчуття нещастя "превалює" над щасливим 
світоглядом, де світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння набуває 
іншого змісту. Виходячи з цього, мета статті – окреслити цілепокладання 
на шляху досягнення щастя. 

Варто погодитись з думкою авторів, які вважають, що цілепокладання є 
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процесом формування цілі як ідеального образу бажаного, тобто 
цілеформуванням, досягнення цілі та втілення у результаті діяльності, 
тобто цілереалізацією [Філософський енциклопедичний словник/ за ред. 
В.І. Шинкарука. – К.: Абрис, - 2002. – 742 с.; с. 706]. Тут ціль є 
безпосереднім спонукальним мотивом діяльності людини, що визначає і 
мобілізує її волю [4; с. 706]. Зазначимо, ідеал (від грец. Ιδέα) – зразок, 
норма, ідеальний образ, що визначає спосіб і характер поведінки людини 
або суспільства.  

Як зазначає Е. Іл’єнков, людина існує як людина, як суб’єкт діяльності, 
що спрямована на навколишній світ і на самого себе, тоді, відколи вона 
активно виробляє своє реальне життя у формах, створених самою, її 
власною працею. Вчений додає, що праця, реальне перетворення 
навколишнього світу і самої себе, що відбувається в суспільно розвинених 
і суспільно узаконених формах, якраз і є той процес, усередині якого в 
якості його метаморфози народжується і функціонує ідеальне, 
відбувається ідеалізація дійсності, природи і суспільних відносин, 
народжується мова символів як зовнішнє тіло ідеального образу 
зовнішнього світу [Ильенков Э. Философия и культура / Эвальд Ильенков. 
– М.: Политиздат, 1991. – (Мыслители XX века). – 464 с.; с. 219].  

Виходячи з того, що цілепокладання полягає в здатності осягнути 
взаємозв’язок між покладанням цілей, вибором засобів їх досягнення і 
можливими наслідками діяльності, що механізм цілепокладання 
пов’язується з наявністю у людини в тій чи іншій формі певного замислу, 
плану життя, можливістю цілісного перенесення себе в майбутнє та 
включення свого майбутнього у своє реальне буття, власне прагнення до 
щастя [Філософський енциклопедичний словник/ за ред. В.І. Шинкарука. – 
К.: Абрис, - 2002. – 742 с.; с. 706]. В свою чергу, людина в реальності 
зустрічає те чи інше співвідношення природного та штучного, стихійного і 
цілеспрямованого. Зумовлено це тим, що і "для найдосконаліших 
ідеальних образів майбутнього характерна певна міра схематизму, 
відносності, нездатності охопити всю багатоманітність, всю складність 
реального світу" [Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: 
проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів. 
Монографія. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. – 280 с.]. Тобто, на практиці 
досягнення щастя може бути пройняте випадковим, стихійним, 
непередбачуваним, чим позначена людська діяльність та її наслідки. А 
тому, щастя є внутрішньо суперечливим феноменом, що обумовлюється 
його діяльнісною природою. 

Дійшли висновку, історично сформовані різноманітні соціально-
філософські підходи до розуміння щастя свідчать, що воно має 
онтологічну, гносеологічну, аксіологічну, праксіологічну природу в рамках 
взаємодії людини з природою та суспільством. Історія людства засвідчує, 
щасливою людина прагнула бути завжди. Під поняттям "щастя" розуміємо 
динамічний стан буття, субстанцією якого є свідомо-творча діяльність 
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людини, в процесі якої реалізуються її соціально-значущі потреби, 
інтереси, цілі, цінності, досягається гармонія із її внутрішнім та зовнішнім 
світами. Сьогодні на хвилі постмодернізму феномен щастя осмислюється 
у досить різних площинах. Так, у роботі Паскаля Брюкнера "Вечная 
эйфория: Эссе о принудительном счастье", щастя – це "колективний 
наркотик, який всі зобов’язані приймати в тому чи іншому вигляді: 
хімічному, духовному, психологічному, інформаційному, релігійному" 
[Брюкнер П. Вечная эйфория: Эссе о принудительном счастье / Пер. с фр. 
Н. Мавлевич. – СПб.: Изд-во Ивано Лимбаха, 2007. – 240 с.; с. 14]. Автор 
доходить висновку, що "якщо щастя є вираз рятівної байдужості і прагне 
вирватися з капкана часу, зупинити його перебіг, воно не може бути ні 
кінцевою метою людства, ні основою для дій". На нашу думку, подібна 
думка на поняття "щастя" не випадкова, вона корелює з філософськими 
течіями сучасної культури, зокрема, екзистенціалізмом.  

Багато ціннісно-цільових установок людина засвоює в ході соціалізації, 
та найбільш значимі цілі для формування особистості – завжди плід її 
власних роздумів і зусиль. При цьому, важливо, щоб цілі особистості 
перебували у невід’ємному взаємозв’язку з суспільнозначущими 
потребами. Даний взаємозв’язок, на нашу думку, є закономірним у 
досягненні щастя. Власне, дослідження даної закономірності і є 
перспективою подальших дослідницьких пошуків.  

 
Я. А. Соболєвський, канд. філос. наук, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
yasobolevsky@gmail.com 

 
РОЛЬ РЕЛІГІЇ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ХХ СТ.  

(ДЖ. РОЙС, Б. П. БОУН) 
 

Філософські пошуки Дж. Ройса та Б. П. Боуна припали на початок ХХ 
ст., коли релігія почала втрачати свої позиції в американській філософії, 
поступаючись науці. Тому філософи зосередились саме на пошуках 
компромісу між релігією та наукою. Дж. Ройсу належить чимало 
філософських праць, присвячених питанням релігії в філософії: "Поняття 
Бога", "Релігійний аспект філософії", "Дух сучасної філософії", 
"Дослідження Добра і Зла" і т.д. Людина в філософії Дж. Ройса є 
інтерпретатором, для якого "істинна інтерпретація" можлива лише як 
інтерпретація в дусі "абсолютного інтерпретатора" – Бога. "Універсальна 
Думка" є тим, що людство заради зручності, як пише філософ, домовилось 
називати Богом. "Як моя думка об’єднує декілька фрагментарних думок в 
єдність одного свідомого моменту, так стверджуємо ми, Універсальна 
Думка об’єднує наші думки в абсолютну єдність з об’єктами і думками про 
ці об’єкти, які були, є і будуть у всесвіті. І ця Універсальна Думка є тим, що 
ми наважились назвати Богом" [Royce J. The Religious Aspect of Philosophy 
/ J. Royce / New York, Harper,1958. – 484 р, р. 476]. Кожен індивідуальний 
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розум є частиною Абсолюту, а Універсальна Думка не розглядається як 
Творець в теологічному розумінні. Універсальна думка є нескінченною на 
відміну від Творця, а її існування не потребує досвідного доведення. 
Дж. Ройс називає себе агностиком, адже людство, на думку філософа,  
нічого не знає про безсмертя, про прогрес, про сенс життя. "Ми знаємо 
лише, що найвища істина, яка осягнута з вічності, – в Універсальній Думці. 
І що б з нами не трапилось, ми знаємо, що Все є досконалим. І це знання 
нас заспокоює" [Royce J. The Religious Aspect of Philosophy / J. Royce / New 
York, Harper,1958. – 484 р, р.  469].  

Різниця між філософією та релігійною філософією полягає в тому, що 
"теоретична філософія є безпристрасною в своїй пристрасті до правди, 
безстрашною в страху перед помилкою та безнадійною в надії на 
теоретичний успіх" [Royce J. The Religious Aspect of Philosophy / J. Royce / 
New York, Harper,1958. – 484 р, p. 9]. Релігійна ж філософія "не сміє бути в 
опозиції до правди, яка була теоретично встановлена" [Royce J. The 
Religious Aspect of Philosophy / J. Royce / New York, Harper,1958. – 484 р, 
p.9]. Основним завданням релігійної філософії є пошук того, що є в світі є 
гідним поклоніння, що є найвищим благом. Сам релігійний філософ 
повинен прагнути знайти не просто істину, а істину, котра надихає людину 
на благе життя. Дж. Ройс вважає, що філософія та релігія пов’язані. 
Оскільки філософія шукає загальні етичні норми чи, наприклад, вивчає 
теорії створення світу, вона повинна мати саме релігійне підґрунтя. 
Філософія не повинна відкидати проблеми релігії. "І фундаментальні 
завдання Канта є питаннями які в рівній мірі цікавлять і філософію, і 
релігію" [Royce J. The Religious Aspect of Philosophy / J. Royce / New York, 
Harper,1958. – 484 р, р. 4].  

Якщо Дж. Ройс називає себе агностиком, якому віра в "Універсальну 
Думку" дає "заспокоєння", то Б. П. Боун вважає, що саме агностицизм і 
залишає людей "зневіреними в непроглядній пітьмі", а в філософії 
містились найбільш руйнівні для людства ідеї. Разом з тим Б. П. Боун як і 
Дж. Ройс пропонує поєднати науку та релігію. Б. П. Боун в працях 
"Християнське одкровення", "Сутність релігії", "Філософія теїзму" та ін. 
звертається до релігійної проблематики в філософії. Філософ піддає 
критиці розуміння природи як певної протилежності Богу. "Якщо для нас 
Бог є особистістю та моральною істотою, і якщо ми розуміємо, що його 
вищою метою було створення людини як особистості та моральної істоти, 
у нас не буде апріорної ворожнечі до розуміння чуда. Якщо ми віримо в 
Бога, в якому живемо, в якому розвиваємось та маємо власне існування, і 
якщо ми віримо, що можемо спілкуватись з ним в молитві та завдяки 
праведному життю,  ми зможемо вбачати в ньому найбільш природню річ в 
світі" [Bowne B. The Immanence of God / B. Bowne / Boston, New York, 
Houghton, Mifflin and company, 1905. – 174 p., р. 82]. Не варто робити 
спроби зробити неможливе – розділити те, що є "роботою Бога" і те, що є 
природою. Людина може вивчити "роботу Бога", яку вона і називає 
природою, і в якій Бог є вічно іманентний. Бог є абсолютним джерелом 
всього існування. Ідея, що науковий опис природи суперечить основним 
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принципам теїзму, приводить до нерозуміння і самої природи, і самого 
теїзму, переконаний Б. П. Боун. Таким чином, американський персоналізм 
став на шлях пошуків компромісу між філософією, наукою та релігією, 
здійснивши спробу не дати людині "стати зневіреною в непроглядній 
пітьмі", прийнявши лише науку, чи "заблукати в поганій метафізиці". 
Американський персоналізм здійснив спробу дати людині "розуміння чуда", 
того, що "вищою метою Бога було створення людини як особистості та 
моральної істоти". 

 
М. В. Сорока, здобувач, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОГО СВІТУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
(ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 

 
1. Головними структурними й системоутворюючими елементами 

сучасного політичного світу як складника української національної культури 
постають ідеї "народництва", "антинародництва" і "синтезу". 

2. Народництво заклало основи політичного світу сучасної української 
культури. Головні ідеї народництва – опора на історичну традицію і 
колективну соціальну цілісність, органіцистська теорія суспільства – 
залишалися непорушними протягом всього розвитку народницького 
філософсько-політичного дискурсу, змінювалися лише їх способи 
аргументації, сфера застосування, певні акценти. Народництво завжди 
концептуалізувало глибинні підсвідомі архетипи українського народу, а 
саме намагання виявити універсальний зміст української історії, пов’язати 
індивіда з ідеальним соціальним порядком, який існував у далекому 
українському минулому і як такий спосіб цей політичний дискурс становить 
найважливішу частину політичного світу сучасної української культури. Цей 
напрям політичної думки вперше піднімає проблему співвідношення 
української традиції та історії, яке стало складовою політичного світу 
української культури. 

3. Романтичне народництво характеризується міфологізацією 
старовинного козацького ладу, піднесення віковічної української 
демократичної тяглої традиції, визнанням федералістського принципу 
політичного устрою і панславізмом. Позитивістське народництво акцентує 
увагу на науково-критичних методах пізнання української історії. 
Соціалістичне народництво апелювало до комунітаризму, соціально-
утопічних ідей рівності, братерства і братства. Соціальне народництво 
відзначалося так званим "селоцентризмом", проголошуючи українське 
селянство (народу) провідною соціальною стратою українського 
суспільства і головною рушійною силою української історії.  Народництво є 
самостійним філософсько-політичним дискурсом, має власну доволі 
розроблену концепцію українського суспільства, концепцію української 
національної історії  та ідею політичного устрою. В основі народницького 
філософсько-політичного дискурсу була покладена ідея органічної 



54  

цілісності і тяглості української історії. Саме історична проблематика 
перебувала в центрі уваги народництва,  що було обумовлено  значним 
впливом на народництво європейського романтизму. Для народництва 
була притаманна особлива спрямованість на історичну міфотворчість, як 
онтологічного підґрунтя формування української самоідентичності.  

4. На початку ХХ ст. в політичному світі української культури виникає 
"антинародництво" (термін В.П.Петрова), яке розвивається в двох 
основних напрямках: державницькому і націоналістичному. Ці напрямки 
хоча зовні досить несхожі один до одного, але пов’язані спільністю 
змістотворчих компонентів як між собою, так і з народництвом ХІХ ст. 
Перший з цих напрямків, а саме державницький, висуває провідну ідею – 
побудови української держави. Другий – націоналістичний – більшою мірою 
використовує національно-патріотичну міфологію раннього романтичного 
народництва, підпорядкований загальній ідеї створення української нації. 

"Антинародництво" виявляло свій сенс щодо української держави і 
нації, які стали центром його уваги. У рамках "антинародницького" 
філософсько-політичного дискурсу постають питання про підстави і 
значення політичного, що сприяло переосмисленню призначення 
українського суспільства, сенсу його політичного життя, цінності 
вироблених ним соціальних інститутів, а головне – уперше постало 
питання політичної влади українського народу і системи принципів її 
організації і функціонування.  

У центрі політичної філософії українського "антинародництва" вже не 
народницький історико-міфологічний ідеальний суспільний порядок, а 
політична влада: її можливості, принципи і цілі. "Антинародницька" 
політична філософія критично переглянула і перевернула всі попередні 
цінності та ідейні настанови народницького філософсько-політичного 
дискурсу. У своїх теоретичних конструкціях "антинародництво" прагнуло 
відійти від народницького регіоналізму, хуторянського провінціалізму, 
ототожнення українського народу з одним лише українським селянством, 
народницького зведення національної ідентичності лише до української 
мови. 

Зокрема, "антинародницький" (державницький) напрямок, засновником 
якого був В. Липинський вперше в політичному світі української культури 
змістив акцент з категорії народу на категорію еліти, з культурно-етнічної 
історії України на історію будівництва національної держави. 
"Антинародницький" дискурс представляв собою політично-державницький 
рівень філософської рефлексії, яка набула форми національно-політичних 
вимог та програм, головним змістом яких стало етатичне самовизначення 
української нації. 

"Антинародництво" сформульовало проблему співвідношення 
української держави і українського суспільства (ідея співпраці суспільства і 
держави В.Липинського). Зв’язок між суспільством і державою 
здійснюється  через ідею трудової монархії. Така монархія мислиться ним 
як ліберальна за своїм духом і консервативна в своїй основі; вона повинна 
спиратися на найбільш міцні соціальні верстви українського народу, тобто 
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на аристократію виробників основних матеріальних благ (аграрний клас). 
Елітаризм "антинародництва" в його державницькому варіанті, полягав 

у ідеї створення нової політичної еліти (аристократії), яка б управляла 
українським суспільством.  

У націоналістичній версії "антинародництва" характеристики, якими 
народництво описувало український народ, переносяться на інше поняття, 
а саме поняття "української нації", яка втілює собою політичну ідею 
українського державотворення. А "народницьке" поняття народу 
застосовується головним чином до маси, тобто як таке, що притаманне 
лише соціальності. На відміну від міфологічно-романтичного народництва,  
український націоналізм відрізнявся більшим реалізмом та елітарністю. 

Політичний світ української культури під впливом ідеї 
"антинародництва" трансформується від соціально-утопічної мрії про 
побудову ідеального українського суспільства до державотворчих і 
націоутворюючих концепцій, які виражають інтереси окремої соціальної 
верстви (хліборобської аристократії) і частково української інтелігенції.  

На основі аналізу "антинародницького" філософсько-політичного 
дискурсу української культури, можна стверджувати, що в його основу 
покладені  взаємопов’язані між собою ідейні принципи, відповідно до яких 
фундаментом розвитку українського суспільства є природним чином 
сформована спільність. Причому ця соціокультурна спільність являє собою 
не просто суму індивідів, а має трансцендентальну сутність. Разом з тим, 
"антинародництво" при визнанні значущості в політичному соціальності, 
головну роль відводить особистості. Ця риса характерна як для 
державницького консервативного "антинародництва", так і для 
націоналістично орієнтованого "антинародництва". У більшості концепцій 
"антинародництва" стверджується, що тільки сильна українська держава 
(організована на монархічних або національних засадах) здатна в 
політичному плані привнести в українське суспільство належний суспільний 
порядок і протистояти зовнішнім впливам. 

5. Згідно з концепцією "синтезу" політичний світ української культури 
повинен перейти від націоцентричної парадигми до транснаціональної 
парадигми. Транснаціональна парадигма зосереджена на відносинах між 
культурами, спільнотами і соціальними групами. Праобразом такої 
парадигми виступає Київська Русь, культура якої витворила на теренах 
України мультикультурну державну формацію. 

Сучасна політична практика українського суспільства доводить 
життєвість народницьких, націоналістичних, консервативних концепцій та 
ідеї їхнього синтезу. Ці ідеї в сучасних умовах політичного світу української 
культури стали основою для розробки в останні роки синкретичного 
політичного дискурсу, який намагається заповнити ідейні прогалини і 
об’єднати найрізноманітніші за своїм духом філософсько-політичні течії на 
засадах розумного поєднанні традиції та сучасності. 
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ДОСВІД ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ У РОЗВ'ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ 
ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Сьогодні українське суспільство стикнулося з рядом складних, 

нагальних соціо-гуманітарних проблем, які потребують якнайскорішого 
вирішення. Такими проблемами є економічна криза, військові дії на Сході 
країни, реалії революційних змін в різних сферах життя, політичні 
конфлікти, криза влади та інші. В кризових ситуаціях плідним є звернення 
до будь-якого досвіду, який би міг стати у нагоді при вирішенні проблем: 
досвід інших країн, досвід інших історичних епох і т.д. Особливий і дуже 
важливий досвід можна отримати звернувшись до історії філософії. 

Історія філософії є фундаментальним компендіумом інтелектуального 
досвіду людства. Внесок в цей компендіум здійснювали і продовжують 
здійснювати найвидатніші та найавторитетніші інтелектуали минулих епох 
та сучасності. В перебігу власної історії людство стикалося з різними як 
позитивними так і негативними суспільно-життєвими ситуаціями. Важко 
віднайти таку кризову ситуацію, якої ще б ніколи не було, а отже і яка не 
була осмислена філософами в моментах причин виникнення та спроб її 
продуктивного подолання. До того ж людство мало безліч змог перевірки 
правильності оцінки криз філософами та можливостей реалізації шляхів їх 
вирішення. Продуктивний досвід в історії філософії присутній, необхідно 
лише відшукати потрібні відповіді. Поглянемо на деякі з них. 

Однією із постійних проблем українського суспільства за часи 
незалежності є непорозуміння між владою та народом. Відносини влади та 
народу регулюються різними законами, права та обов’язки сторін 
закріплені на конституційному рівні. Але тим паче, в суспільстві весь час 
існує напруження, яке подекуди виливається в серйозні суспільні 
потрясіння. Подібних ситуацій можливо уникнути, якщо правильно 
зрозуміти і забезпечити базові потреби народу, які у всі часи лишалися 
практично незмінними: особиста безпека, фінансова спроможність 
утримувати себе та сім’ю, необхідний соціальний пакет. По суті, 
рекомендація пріоритетного відношення правителя до базових потреб 
народу, заради суспільної стабільності та спокою висловлена майже два з 
половиною тисячоліття тому у відомому трактаті стародавнього 
китайського філософа Лао Цзи – Дао де цзин. Звичайно, базові потреби – 
це тільки "верхівка айсбергу", інші потреби також важливі, але без їх 
забезпечення ніяка стабільність не можлива. 

Тісно пов’язана із попередньою проблема демотивованості наших 
співвітчизників, через зневіру у можливість реальних позитивних змін в 
суспільному житті. Історія філософії, своїм інтелектуальним досвідом має 
можливість повернути втрачену мотивацію. Однією із найважливіших 
функцій філософії в усі часи було формування уявлень про суспільний 
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ідеал зокрема та ідеал загалом. Зрозумілим є той факт, що будь-який 
ідеал є недосяжним в реальності, а є лише, за влучним визначенням І. 
Канта, регулятивною ідеєю. Це означає, що суспільний ідеал - це 
необхідний для суспільства дороговказ, який постійно визначає шлях 
продуктивного розвитку. Подібні уявлення дозволяють глибше зрозуміти 
суть ідеальності як такої, та подолати постійно виникаючий скепсис щодо 
реальної можливості змінити життя на краще. 

Проблема воєн та революцій багато разів ставала предметом глибоких 
розмислів видатних філософів. Осмислення даних явищ представниками 
німецької класичної філософії (Кант, Гегель, Маркс та інші) та отримані 
висновки і досі не втрачають своєї актуальності. Кант та Гегель були 
співзвучними у своєму негативному ставленні до революцій в суспільстві, 
оскільки, такий "інструмент" хоча і вирішує певні проблеми, але водночас 
загрожує як мінімум довгим шляхом відновлення, а як максимум – 
загальною руйнацією громадянського суспільства, правопорядку та 
державності. (Гегель використовує для характеристики Великої 
французької революції пасаж "абсолютна свобода і жах"). 

Окрім політичних проблем історія філософії в змозі дати пораду у 
вирішенні проблем особистих, допомогти у більш глибокому самопізнанні. 
Осмислення проблем моральності, релігійності, виховання, сенсу життя 
наявне у спадку всіх філософів. А отже ґрунтовне засвоєння та 
продуктивне використання досвіду історії філософії безперечно в змозі 
прискорити вихід нашої країни із кризових реалій. 
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ФЕНОМЕН ІННОВАТИКИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-

АНТРОПОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 
 

Інноватика онтологічно є міжгалузевим феноменом людської діяльності, 
а відповідно, науковий аналіз її здійснюється в різних аспектах наукового 
знання, зокрема й філософського. 

Однак, слід сказати про таку дилему: "якщо в науковій  літературі 
останніх десятиліть в досить широкому обсязі представлені теоретичні та 
емпіричні дослідження креативності та творчого мислення, то досліджень 
закономірностей процесів народження, функціонування, трансформації та 
впровадження нових ідей і рішень - інновацій, - значно менше. Основних 
причин такого стану справ, на думку вчених, дві. Перша з них пов'язана з 
тим, що до останнього часу суспільство не відчувало такої яскраво 
вираженої потреби в методах і технологіях реалізації оригінальних ідей і 
рішень, як в останні десятиліття. А тому і в галузі дослідження інновацій не 
відчувалося значного прогресу. Друга причина обумовлена тим, що багато 
досліджень, що вже стали класичними дослідження креативності та 
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творчого мислення не передбачали аналізу подальшої долі оригінальних і 
творчих ідей, а також процесів їх сприйняття, опрацювання та реалізації. 
Ця проблематика вважалася "другорядною" у багатьох теоріях творчості, і 
їй не приділялося належної уваги" [Сербиновская Н. В. Психология 
инновационной деятельности. Курс лекций: Учебное пособие для 
студентов,обучающихся по направлению подготовки 220600 "Инноватика". 
- Шахты: ЮРГУЭС, 2012. – С.14-15]. Однак, саме філософсько-
антропологічний контекст дослідження інноватики є однією з відповідей на 
дану прогалину в наукових студіях.  

Сучасна наука стоїть на позиції, що "філософський (фактично, 
філософсько-антропологічний - В.Т.) аспект інноватики як такої може бути 
зведений до розгляду питання про те, навіщо потрібні інновації та 
нововведення у людському житті, а також питання про необхідність їх 
появи і розповсюдження" [Яголковский С.Р. Психология инноваций: 
подходы, модели, процессы. Монография. - М, 2010. - С. 29]. Крім цього, 
філософсько-антропологічний контекст в дослідженні процесів 
народження, функціонування та впровадження інновацій передбачає 
осмислення наступних питань: 

1) яким чином вони вплетені в "тканину" людського життя і діяльності? 
2) особливості впливу інновацій  на розвиток особистості в 

інформаційну епоху (на розумінні сенсу людського існування, на зміст 
комунікації між індивідами). 

Західні дослідники наголошують на тому, що філософсько-
антропологічний підхід в інноватиці передбачає також у дослідженні 
особистісної характеристики суб'єкта інноваційної діяльності, що включає 
вивчення когнітивної, мотиваційної та емоційної складових. Особливості 
формування, функціонування, прояви та розвитку особистісної 
інноваційності багато в чому визначають стилістику поведінкових проявів 
суб'єкта в умовах постійно мінливих економічних, технологічних, 
інформаційних, соціально-політичних та ін. параметрів сучасного світу. 

В межах філософсько-антропологічного розгляду  інноватики, окремо 
необхідно зупинитися на такому терміні як  "інноваційна особистість". Цей 
тип особистості по суті у ХХІ ст., стає і буде одним з провідних векторів 
розуміння сенсу людського буття і діяльності індивіда у суспільстві та світі. 

Це поняття було введене Е.Хагеном, який виходив з припущення, що 
"існують різні "особистісні синдроми", полярність яких відображає типові 
ознаки, характерні для традиційного суспільства та суспільства сучасного. 
У першому - це авторитарна особистість, у другому - прямо протилежна їй 
у всіх відносинах інноваційна. Посилаючись на теоретиків 
постіндустріального інформаційного суспільства,  можна стверджувати, що 
рушійною силою сучасної економіки є люди, і насамперед ті з них, хто 
володіє потенцією перетворювати свої можливості в дійсність, особливо у 
сфері пошуку, виявлення і використання інформації. Нова економіка 
вимагає іншого працівника; вона висуває на перший план творчі потенції 
людини, його професіоналізм і ерудицію, здатність бути "надмірною", 
більше тих ролей і функцій, в яких він замінюємо і постає лише черговим 
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смертним носієм "безсмертного соціального початку ". Відбувається 
перехід від технократичної до ан-тропоцентріческой організації 
виробництва і праці [В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский. Инновационный 
потенциал личности: системно-антропологический контекст / В.Е. Клочко, 
Э.В. Галажинский // Вестник Томского государственного университета - 
2009 - № 325 (Август) - С. 146]". 

Формування інноваційної особистості грунтується не тільки на 
вираженості базових якостей особистості, а й на особливостях процесу 
соціалізації, спрямованої на розвиток цих якостей, на можливість їх 
актуалізації в суспільно корисної діяльності. Велике значення має період 
професіоналізації, оволодіння конкретної спеціальністю в системі освіти, а 
також рівень креативності, творчості особистості, яка залучена в 
інноваційний процес. 

Однак, слід зазначити, що творча активність людини, як пише провідний 
український фахівець з філософської антропології В.Табачковський, 
потребує достатнього свого ціннісного забезпечення, яке має бути підняте 
до рівня наріжної світоглядно-діяльнісної дихотомії добра і зла, а також - 
що найважливіше - у субєкта  (інноваційної - В.Т.) діяльності має бути 
сформована здатність упоратися з даною дихтомією. Впоратися ж - 
означає підпорядкувати друге друге першому (зле - доброму), а не 
розчинитися в розглядуваній дихотомії, як це найчастіше трапляється з 
людиною [Табачковський В.Г. Особистісні виміри людського: духовність, 
свобода, творчість, моральність / В.Г. Табачковський / Філософія. Світ 
людини. Курс лекцій. / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та 
ін. - К.: Либідь. - С. 213-214]. 

Через це, даний мислитель робить наступний теоретико-
антропологічний висновок: "самоствердження людини у світі (а 
інноваційний розвиток є одним з провідних проявів цього - В.Т.) аж ніяк не є 
"безмежним", воно має передусім моральну межу, котра є запорукою 
подолання "демонійного ететизму" та запорукою надання творчій здатності 
особистості справді людського спрямування...." [Там само, С. 216]. Тому, 
на зміну креативістській ейфорії у людській та взагалі суспільній свідомості, 
має прийти обережність, у своїх зазіханнях на самоствердження, 
особистість має прийти до усвідомлення ціннісної, моральнісної 
неоднозначності людських діянь (в т.ч. це, безперечно, стосується 
інновацій). 

Отже, філософсько-антропологічний контекст інноватики дозволяє по-
іншому подивитися як на сам інноваційний процес, так і на субєкт його 
здійснення - людину. На думку вчених, саме коли ми аналізуємо іноватику 
в світлі філософського розуміння людини, ми запобігаємо різним загрозам 
та проблемам, з якими може зіштовхнутися особистість у провадженні тих 
чи інших новацій у суспільстві. Разом з тим, інноватика розкриває нові 
горизонти в осмисленні людської сутності, її місця та телеологічності у 
світі. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНО-МОБІЛІЗАЦІЙНОГО 
СВІТОГЛЯДУ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР 

 
Українське суспільство перебуває наразі, можливо, в як ніколи 

складному, неоднозначному та неоднорідному стані. З одного боку, 
повалення режиму В.Януковича (події Майдану зими 2013 – 2014 рр.) та 
збройний конфлікт на Сході, пов’язаний із зазіханням Російської Федерації 
та територіальну цілісність України, сприяли підвищенню серед населення 
рівня як національної самосвідомості, так і патріотичної мотивації. З іншого 
боку, доводиться з сумом констатувати, що справжнього мобілізаційного 
єднання навколо якихось загальнонаціональних цінностей досі так і не 
відбулося. Разом з тим, катастрофізм всередині українського суспільства, 
не дивлячись на позірну зміну правлячих еліт продовжує стрімко наростати 
і за масштабами своїх негативних наслідків і навіть прихованих людських 
втрат уже цілком може бути зіставний з наслідками воєнних дій на Сході 
країни. Така ситуація, коли надзвичайно важко визначити, де насправді 
проходить передова лінія боротьби за національні інтереси, що, умовно 
кажучи, можна назвати її "фронтом", а що – "тилом", породжує іще більшу 
світоглядну розгубленість і невизначеність навіть у тих громадян України, 
які готові до ризику та жертв у боротьбі за ці національні інтереси. 

Втім, як свідчить історичний досвід, саме в такій ситуації людям 
найбільше потрібен національний ідеал, який би міг не лише 
раціональним, а й емоційно-вольовим впливом надихати на боротьбу та 
сприяти консолідації. Отже, виходить свого роду порочне коло: 
катастрофізм соціальних обставин перешкоджає творенню такого 
національного ідеалу, а його відсутність, своєю чергою, не дає змоги дати 
гідний опір соціальним негараздам. Спробуймо ж хоча б частково 
проаналізувати причини виникнення такої ситуації. 

Насамперед впадає в око, що за 25 років своєї незалежності Україна 
багато в чому так і не змогла позбутися радянського спадку, 
переосмислити свою філософську та культурну традицію в контексті 
національних філософських та культурних традицій країн Європи – адже 
тільки таким шляхом у неї був би шанс наблизитись до розбудови власної 
модерної національної ідеї та посісти гідне її місце в історії європейських 
національно-визвольних змагань. Натомість, зберігши радянське за 
формою одномірне та стереотипне трактування певних персоналій та 
історичних подій, дослідники часів перших років української незалежності 
несподівано шарпнулись в іншу крайність – тотального заперечення всіх 
дослідницьких здобутків радянських часів (а їх, попри все, було чимало!), 
як заражених радянською ідеологією. Можливо, саме ця обставина 
відіграла не останню роль в тому, що місце національної філософії у 
розробці модерного національного проекту виявилося практично 
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узурпованим релігією, національне духовне відродження від перших років 
незалежності стало розглядатися майже виключно як відродження 
релігійного життя, придушеного за роки тоталітарної диктатури, а релігійна 
віра стала фундаментальною основою патріотичного виховання [Див., 
наприклад: Селіжан Й. "Основи національного виховання 
(Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти. – 
Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 306 с.]. 

Такий підхід, окрім того, що засвідчив слабкість і несамостійність 
сучасної української філософської думки, її нездатність відмежуватися від 
огульного заперечення тоталітарного "атеїзму" (який у варіанті радянської 
ідеології з її тяжінням до примітивних міфологічних культів "живого бога" та 
"раю на землі" мав якраз дуже мало спільного зі справжнім філософським 
атеїзмом), аж ніяк не міг бути сприйнятий поколіннями радянської 
інженерно-технічної інтелігенції, вихованими, не зважаючи на ідеологічні 
домішки, все ж в дусі домінування наукової, а не релігійної картини світу. 
(Воно й не дивно, адже такий секулярний світогляд, в якому релігійне 
життя може розглядатися лише як глибоко інтимна особиста справа і аж 
ніяк не як "державна рознарядка", спущена "згори", взагалі є необхідною 
умовою становлення сучасного високотехнологічного та індустріально-
розвиненого суспільства, про що зокрема свідчать досить низькі індекси 
релігійності в розвинених країнах, і серед них, зокрема, у Британії та 
Японії).  

Але найголовніше те, що намагання втиснути національний ідеал в 
прокрустове ложе релігійної свідомості глибоко суперечить саме 
українській філософській думці. Досить згадати хоча б філософські поему 
І.Франка "Ex nihilo (Монолог атеїста)" (1885), створену синхронно з 
проголошенням Ф.Ніцше "смерті бога", щоб переконатися, що Україна аж 
ніяк не відставала від європейських процесів секуляризації, а подекуди й 
випереджала їх. Тому всі спроби розбудови новітньої української 
національної ідеї виключно на релігійному ґрунті не можуть обійтися без 
небачених підтасовок і фальсифікацій поглядів українських письменників 
та мислителів, яскравими зразками чого є "Філософський світогляд Івана 
Франка" А. Пашука, "Шевченків міф України. Спроба філософського 
аналізу" та "Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" 
О.Забужко, "Код української літератури: Проект психоісторії новітньої 
української літератури" Н.Зборовської, "Бог сущий у поезіях Кобзаря" 
М.Шевченківа тощо. 

Отже, підступаючи сьогодні до проблеми пошуку об’єднавчих цінностей, 
які б могли бути близькими як для представників Східної, так і Західної 
України, на мій погляд, насамперед варто надавати перевагу саме 
філософській методології. З точки ж зору філософської проблематики 
питання про сповідування чи не сповідування певної релігії, віра в бога та 
потойбічне життя чи переконаність у їх відсутності поступається перед 
більш фундаментальним питаннями – питанням сенсу буття, вирішуючи 
яке, людина, своєю чергою, змушена так чи інакше окреслювати своє 
ставлення до потойбічного, виділяти чи не виділяти для нього місце в 
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своєму, як сказав би Ж.-П.Сартр "життєвому проекті". На моє глибоке 
переконання, проблема патріотизму – як ціннісного відношення до своєї 
Батьківщини та, відповідно, патріотичного виховання, має ставитися саме 
на цьому, найвищому рівні філософської рефлексії, передуючи будь-яким 
питанням віросповідання і будучи незалежним від них. Вона має стати (і 
зараз уже стала для багатьох наших співвітчизників) насамперед 
смисложиттєвою проблемою, питанням власного екзистенційного вибору. 
Саме така постановка цієї проблеми, яку можна умовно окреслити тезою: 
"Спочатку Батьківщина, а потім – бог", притаманна для доби "Весни 
народів", яку можна вважати точною відліку становлення патріотичної 
мотивації сучасного зразка. А вже у ХХ столітті цю ж думку блискуче 
виразив у художній формі французький поет Л.Арагон у своєму відомому 
вірші часів французького Руху Опору "Роза и резеда": "Сказали обидва 
вона (Батьківщина. – О.Ш.) не помре, і все цим мірилом міряв, і той, що 
вірив у бога і той, котрий у нього не вірив". 

 
А. С. Шпильова, асп., 

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "КНУ", Кривий Ріг 
shpilevaya.anastasiya@gmail.com 

 
КАТЕГОРІЯ ФАКТУ У ФІЛОСОФІЇ ХХ-ХХІ СТ. 

 
Предметом нашого дослідження є концепції фактів вчених аналітичного 

напряму, які переважно визначають факт як деяку об’єктивну реальність, 
що має місце незалежно від людської свідомості. В історії філософії 
існують і інші концепції фактів, зокрема неокантіанська. На думку Г. Когена 
та П. Наторпа, факти залежать від установок дослідника, прийнятих умов 
та методів дослідження, тобто обумовлюються суб’єктивними факторами. 
Цей підхід, безперечно, є цікавим, але у нашому дослідженні не 
розглядається. 

Г. Фреге вважає, що факт – це "така думка, яка є істинною" [Фреге Г. 
Мысль: логическое исследование / Г. Фреге. – [Электронний ресурс] – 
Режим доступу: http://philosophy2.ru/library/frege/01.html]. Він зауважує, що 
істинність факту має не суб’єктивний, а об’єктивний характер; істинний 
факт – це деяка об’єктивна реальність, що існує незалежно від того, хто 
його відкрив, до та після відкриття. Фреге розрізняє вічний, об’єктивний, 
незалежний від людини факт і наше уявлення про нього, яке є відбитком 
факту у нашій свідомості.  

Л. Вітгенштейн вважає, що факт – це стан справ, найменша складова 
частина світу, яка має атомарну структуру; світ повністю залежить від 
фактів, які визначають всі події в ньому. Якщо Фреге усуває факти зі сфери 
чуттєвих речей, відносить їх до деякого "третього світу" вічних, об’єктивних 
сутностей, то Вітгенштейн стверджує, що світ – це і є факти, тобто стани 
справ. "Стан справ – це поєднання об’єктів (речей, предметів)" 
[Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн. – Сер. 
Памятники философской мысли. М.: "Канон +" РООИ "Реабилитация", 
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2008. — 228 с. – С. 36]. Вітгенштейн будує онтологічний ланцюжок: усі речі 
матеріального світу, пов’язані між собою різними зв’язками, являють собою 
різні стани справ, які є складовими фактів. 

Б. Рассел в цілому розвивав та систематизував ідеї Вітгенштейна щодо 
поняття факту, у багатьох своїх працях визначає факт як єдине і 
безперечне мірило істинності ("truthmaker") висловлювань: якщо деяке 
висловлювання відповідає факту, воно є істинним, а якщо ні – то хибним. 
Рассел вважає факти атомами, з яких складається весь фізичний світ. Світ 
для нього є деякою площиною, що складається з безлічі фактів, кожен з 
яких відображає характеристики, стан, положення реальних предметів по 
відношенню один до одного. Цій площині відповідає сукупність атомарних 
речень, які верифікуються фактами.  

Ф. П. Рамсей у праці "Універсалії" категорично не погоджується з 
концепцією атомарних фактів Рассела, стверджуючи, що у атомарному 
факті не може існувати конституента, яка пов’язує інші конституенти і 
схиляється до думки Вітгенштейна щодо того, що конституенти у факті 
пов’язані на зразок ланцюжка. В цій праці факти розглядаються як деякі 
сутності, що є підтвердженням істинності висловлювання. У праці "Факти 
та висловлювання" Рамсей акцентує увагу на слові "факт" як частині 
словосполучення "it is a fact that…" – тобто в значенні модального слова, а 
не деякому стані справ або безперечному емпіричному знанні [Рамсей Ф. 
П. Философские работы / Ф. П. Рамсей // пер. В. А. Суровцева. – Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2003. – 216 с. – С. 104]. 

Д. Девідсон критикує концепцію фактів Рассела та кореспондентну 
теорію істини за допомогою аргументу рогатки. Натомість традиційному 
погляду на істинність та факт Девідсон висуває положення про те, що 
висловлювання роблять істинними чи хибними слова, з яких вони 
складаються і які мають міцні та детальні зв’язки зі світом [Davidson, D. 
True to the Facts / D. Davidson // Journal of Philosophy, Volume 66, № 21. – 
1969. – С. 754]. На його думку, істина у природній мові – це не властивість 
речень, а відношення між реченнями, мовцями та часом. Якщо одне й те 
саме речення буде сказане різними людьми у різний час, воно може бути 
істинним, хибним чи не означати взагалі нічого. Його точку зору заперечує 
британський філософ С. Ніл, на думку якого [Neale, S. Facing Facts / 
S. Neale. – Clarendon Press. – 2001. – 254 с.] Расселівська концепція факту 
має велике значення для розвитку сучасної філософії і при правильному 
розгляді може розвиватися і надалі. 

Д. Армстронг стверджує, що світ складається не з речей, а з фактів – 
станів справ. Стан справ має місце, якщо предмет має якусь властивість 
або є зв'язок між кількома предметами [Armstrong, D. M. A World of States 
of Affairs / D. M. Armstrong // Philosophical Perspectives, Volume 7. – 1993. – 
С. 429]. Факти складаються з конституент, якими виступають предмети, 
властивості та зв’язки. Армстронг наголошує, що кожний окремий стан 
справ та відповідне йому істинне висловлювання корелюють не лише один 
з одним; вони утворюють багато внутрішніх зв’язків, корелюючи один з 
одним та походячи один від одного. 
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К. Малліган у статті "Факти, формальні об’єкти та онтологія" 
характеризує факт як одиницю логіко-онтологічного рівня, яка знаходиться 
на одному рівні з об’єктами, властивостями та відносинами [Mulligan, K. 
Facts, Formal Objects and Ontology / K. Mulligan // Modes of Existence. – 
Frankfurt: Ontos Verlag. – 2006. – С. 42]. Одиниці логіко-онтологічного рівня 
поєднують між собою одиниці онтологічного рівня (простір, час, речі, стани, 
процеси) та логічного рівня (висловлювання, поняття).  

Проаналізувавши вищенаведені концепції фактів, що належать 
представникам аналітичного напрямку, можна зазначити, що існує погляд 
на факт як на деяке емпіричне знання (Фреге, Вітгенштейн, Рассел та ін.) 
та як на просту лінгвістичну тавтологію, що не має жодного значення для 
теорії пізнання (Рамсей, Девідсон). Обговорення цього важливого для 
епістемологічної парадигми філософських проблем питання триває і досі і 
є надзвичайно цікавим. 
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Секція 2. 
"ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА" 
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ПОНЯТТЯ НАЦІЇ В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА 
 

За період розвитку суспільства та галузі суспільно-політичного і 
гуманітарного знання з кінця XVIII ст. поняття "нація" отримало статус не 
тільки особливої категорії науки або ідеологізованої лексеми політичного 
дискурсу, а й стало невід'ємним елементом ідейно-теоретичної і 
методологічної бази, так само як нормативно-правовим складником 
осмислення та концептуалізації історії людства. Особливою мірою його 
сенси-значення утворюють ефективні аналітичні можливості для глибокого 
розуміння природи та всесвітньо-історичного значення радикальних 
політичних інституціональних перетворень (перш за все демократичних) і 
фундаментальних культурних трансформацій (від феодального ладу до 
індустріального та постіндустріального суспільства), що відбувалися за 
останні століття у ході розвитку як окремих країн, так і сучасної 
світосистеми в цілому.  

Щодо комплексу гуманітарних наук, то їх розвиток показує, що поняттю 
"нація" було надано роль виконувати сукупність "функціональних 
обов'язків": дієво реалізовувати пізнавальну, методологічну, ідеологічну, 
світоглядно-аксіологічну, раціонально-критичну, ідейно-селективну, 
нормативну функції; забезпечувати концептуальну організацію наукових 
уявлень про різноманітні сфери людського буття; здійснювати 
гіпостазування, теоретичне прогнозування та моделювання майбутніх 
станів життя етнонаціональних спільнот і людства. У широкому та 
дисциплінарно незаангажованому підході до оцінок наукового статусу та 
ролі поняття "нація", розуміння його як концепту та провідної ідеї багатьох 
наук і наукових розвідок, теоретико-методологічне, політико-ідеологічне та 
світоглядно-гуманістичне призначення та значення може бути розкрите 
через перелік ще багатьох додаткових та окремо "секторальних" 
функціональних можливостей цієї категорії.  

Але перш за все, у структурі філософсько-історичного, політико-
правового, соціологічного, культурологічного пізнання XVII-XX століть, так 
само як у межах усього суто націологічного знання та досліджень цього 
періоду, сенси-значення поняття "нація" здійснювали та й нині нерідко 
виконують системоутворювальну функцію. Починаючи з доби Модерну, 
концепт нації (за його різноманітного змістовного наповнення та 
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смислового взаємозв'язку з іншими фундаментальними категоріями 
суспільствознавства і гуманітарних наук: "держава", "республіка", 
"народовладдя", "суверенітет", "демократія", "прогрес", "свідомість", 
"культура" тощо) перетворився на смислову конструкцію, яка 
забезпечувала структуризацію численних уявлень науковців та політичних 
мислителів про суб'єкти, політичні й культурні виміри та детермінанти 
суспільного розвитку, його етапи, тенденції, характер та соціальні основи 
владних інститутів, цивілізаційні перспективи тощо. Внаслідок такої 
структурно-функціональної ролі поняття нації в системі наукового знання і 
суспільно-політичної думки, воно та його сенси-значення набули 
своєрідного статусу ідейної "точки відліку" та системи координат, стосовно 
яких так чи інакше виявилися зорієнтованими не лише теорії "нації та 
націоналізму", відповідно, моделі націє- та державотворення, але й 
численні стратегії внутрішньої та зовнішньої політики, проекти суспільно-
політичного й гуманітарного розвитку, різні політичні ідеології та 
світоглядні картини.  

Таким чином, багатопланова ідейно-теоретична і методологічна роль 
поняття нації характеризується тим, що воно (як категорія науки та 
історично сформований нормативний припис щодо політичної 
інституціоналізації і практик нормативно-правового регулювання) надає 
оптимальну можливість ефективно аналізувати та критично оцінювати ті 
політико-філософські концепції та ідеологеми останніх століть (навіть 
лібералізму), у яких були запропоновані моделі рушійних сил, 
закономірностей та спрямованостей суспільно-політичного, культурного і 
духовного розвитку; з'ясувати як конкретно-історичне, так і цивілізаційне й 
гуманістичне значення розроблених у них проектів, постулатів, політико-
ідеологічних, соціокультурних, світоглядних ідеалів для інституційної 
організації й переоблаштування світосистеми, так само як виважено 
прогнозувати ймовірність і припустимість їх практичного втілення. 
Особливо – запроваджених політико-правових стандартів суверенізації 
окремих спільнот або співтовариств (історично "справедливих формул" 
політичної інституціоналізації народів/націй).  

Необхідно враховувати й те, що у минулих та сучасних суспільно-
політичних реаліях ті чи інші уявлення щодо сутності національної 
спільності та спільноти (про народ/націю), віра у незаперечність та 
абсолютну гуманістичну цивілізаційну справедливість "права на 
національне самовизначення" (що розуміється як свобода створення 
окремою частиною населення власної незалежної держави), були та є 
джерелом політичної активності й радикалізму, виступали ідейним та 
емоційним двигуном безлічі різноманітних процесів, шляхів і способів 
глобальних та регіональних перетворень у світі. Вони політико-ідеологічно, 
соціально-психологічно та світоглядно (ціннісно-орієнтаційно, 
"екзистенційно" тощо) живили національно-визвольні й національно-
об'єднувальні рухи, стимулювали виникнення та боротьбу різноманітних 
політичних сил і груп під гаслами політичного чи культурного відродження, 
приєднання до міждержавних союзів, іредентизму, сепаратизму, автономії 
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тощо. 
Треба визнати й те, що у суспільному житті сенси-значення поняття 

"нація" суттєво впливають на процеси вибору його різноманітними 
суб'єктами їхньої ідентичності та "шкали цінностей", сприяють або 
виступають перепоною етнокультурної та політичної солідарності, 
мобілізації, консолідації та інтеграції індивідів і численних груп у стійкі 
спільноти, державно-територіальні утворення. Так само, як і нерідко 
визначають ступінь і характер легітимності влади, підтримки або опору її 
політики.  

Уявлення про природу та історичне призначення (духовну, культурну, 
політичну, релігійну місію, національну ідею) тієї чи іншої національної 
спільноти значною мірою коригують або іноді й формують специфіку 
національного характеру, національної ідентичності та свідомості, їх 
інтенціональності. Нерідко вони стають базовим, структурнотвірним 
компонентом політичної культури, вирішальним чинником спрямованості 
політичної та гуманітарної діяльності державних інституцій, громадсько-
політичних та культурно-просвітницьких об'єднань; здійснюють відчутний 
вплив на характер процесів розвитку демократій, особливості формування 
громадянських суспільств у межах окремих політичних систем, визначаючи 
світоглядні, ментальні та ідейні засади для об'єднання (або навпаки), 
"злагоди" та активності його членів. 
 

О. О. Гойман, здобувач, 
Національний педагогічний університет 
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РЕІНКАРНАЦІЯ МІФУ ПРО БАНДЕРІВЦІВ У СВІДОМОСТІ 

СУЧАСНИХ РОСІЯН 
 

Інформаційна війна Російської Федерації проти України явище не нове і 
перманентно ведеться з часу утворення Російської імперії. Просто, в 
залежності від історичних умов і політичних цілей російської владної еліти, 
обиралися різні стратегії, інтенсивність інформаційного "вкидання" та 
відповідна спрямованість міфології. Новітня фаза інформаційної війни 
Росії розпочалася восени 2013 р. і не припиняється сьогодні. Найбільш 
характерними її рисами стали використання імперіалістичної ідеології, 
активної міфотворчості та відповідно численних пропагандистських міфів, 
часто безглуздих вигадок, так званої "мови ненависті" по відношенню до 
подій української дійсності. 

Спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, а тепер і Російська 
Федерація перетворена на країну міфів, пропаганди і жорсткої цензури над 
усіма сферами життя суспільства. Зауважимо, що для більшості росіян 
крах комуністичної ідеології, криза традиційних цінностей, пристосування 
до нових соціокультурних умов супроводжувалися серйозним 
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психологічним потрясінням. Тому влада, розуміючи ностальгію більшості 
за СРСР, у відносно короткий термін створила свою тоталітарну 
міфологію, що продовжує традиції радянської, та схожу модель управління 
державою, економікою, культурою та суспільною думкою. Не останню роль 
у даному процесі відіграли ментальні особливості росіян.  

По-перше, наслідком географічних і несприятливих кліматичних умов 
при формуванні російського етносу є домінуванням у російській самості 
чоловічо-агресивного елементу з розмитим "Я". Доречно пригадати, що 
неосяжність російської душі, за М. Бердяєвим, викликана неосяжністю 
російських земель. Але з іншого боку, самі росіяни сприймали таке 
"географічне обґрунтування" специфічним проявом їх обраності. По-друге, 
вищеназвані умови вплинули на формування російського колективізму, 
проявляючись у пасивності та неспроможності мислити поза колективними 
принципами. Злиття індивіда з колективом і відповідно втрата власної 
ідентичності тягне за собою свавілля і деструктив, тому для приборкання 
російської "невгамовності" існує потреба в жорстокому і сильному 
керівникові. По-третє, у російстві йде постійна боротьба азійського та 
європейського начал, що призводить до "поляризованості" (М. Бердяєв) й 
утвердження крайнощів (любов – ненависть, добро – зло, самобичування – 
месіанство та ін.).  

Провідні ментальні риси сприяли органічному утвердженню у Росії 
тоталітарно-авторитарної моделі державності, жорсткої цензури та 
пропагандистської міфології. Остання ґрунтується на реінкарнації 
радянських і створенні сучасних міфів. До перших відносимо міфи про 
бандерівців, ОУН-УПА, "добре і сите" життя в СРСР та ін.; до других – про 
"київську хунту", каральні батальйони добровольців, "ультрарадикалів" з 
"Правого сектору", "терориста" Д. Яроша та ін.  

Але особливий страх у російській свідомості викликає саме міф про 
бандерівців. Цей символ радянської доби без зусиль актуалізували у 
сучасних умовах. Тепер він перетворився на модель найгірших якостей 
українства, що "ненавидить" росіян, усе російське, у тому числі людей, які 
розмовляють російською мовою. Така ситуація пояснюється історичними 
підтасовками радянських і сучасних російських пропагандистів, низькою 
освіченістю основної маси населення, низькою критичністю мислення, 
відсутністю або приховуванням альтернативної інформації в російському 
інформаційному просторі, високою довірою до телебачення, недостатньою 
інформованістю та небажанням більшості росіян вдосконалювати свій 
інтелектуально-культурний рівень.  

Російська свідомість не визнає послідовників С. Бандери звичайними 
борцями за незалежність України і від гітлерівської Німеччини, і від СРСР. 
По суті, так звана "бандерівщина" – це звичайний національно-визвольний 
рух на кшталт 1918 – 1921 рр. Тому "уявлення російської громадськості про 
епопею ОУН-УПА зводяться до низки міфологем: співробітництво з 
гітлерівським режимом, звірства, патологічна русофобія. … Ця фобія 
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невідомого, а тому ще більш страшного" [Бандерофобия в русском 
сознании : [зб. статей]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 
2014. – с. 75, с.16-17]. Таке можливо завдяки свідомо сформованій 
пропагандою неосвіченості. Будь-яка пересічна, одурена російською 
пропагандою, людина не назве інших прізвищ, окрім самого С. Бандери 
(причому не завжди правильно), або конкретних подій за участі його 
прихильників, а також документів та ін.  

Давно "отруєні" імперіалізмом і шовінізмом росіяни не хочуть зрозуміти, 
що "бандерівський" рух – послідовний, ефективний і добре організований, 
був спрямований проти імперських зазіхань Росії. За безпринципність і 
нескореність його послідовників відбулася свідома "пропагандистська 
демонізація". Для цього спеціально влаштовували і замовчували 
провокації та злочини радянського режиму проти ОУН-УПА, співчуваючого 
їм мирного населення, переважно Західної, України. Потім ці безчинства 
"списували" на "бандерівців". Таким чином, у свідомості радянських людей 
цей символ набув усіх можливих негативних рис.  

Реінкарнація міфу про "бандерівців" стала цілком логічною і простою 
справою. Тільки у сучасних умовах цьому символу надано дещо інших рис. 
Тепер даний міфологізований символ сприймається не тільки жорстоким 
ненависником російськості взагалі, а й синонімом фашиста. Більше того, 
зникло звичне у радянські часу територіальне ототожнення "бандерівця" з 
мешканцями західноукраїнських земель. Нині "бандерівець" може не тільки 
розмовляти російською мовою, а і проживати у будь-якій області України, 
навіть у південних і східних її регіонах. Домінуючими критеріями відбору 
українців до касти "бандерівців" у російській свідомості - підтримка 
євроінтеграційного вектору своєї держави, незгода з політикою Росії 
відносно України, ті або інші прояви патріотизму, протест проти так званої 
федералізації України, про надання автономії Донецькій та Луганській 
областям, підтримка української армії у збройному конфлікті з російсько-
терористичними військами тощо.  

Отже, повторна реінкарнація міфу про бандерівців у російській 
свідомості має на меті, зокрема, і такі задачі. По-перше, відволікання 
подіями на Сході України від внутрішньої політичної, соціально-економічної 
та культурної ситуації в Росії. По-друге, згуртування нації та маніпуляцію 
громадською думкою за допомогою образу ворога, що характерно для 
тоталітарного або авторитарного політичного режиму. По-третє, навмисне 
провокування суспільної думки росіян на негативне і навіть ненависне 
ставлення до українців, щоб постійно поповнювати лави "добровольців" 
для боротьби з "бандерівцями" та іншими "карателями" у зоні конфлікту в 
Україні. А розвінчати міф може тільки історична правда, факти, які мають 
дійти до росіян у незмінному вигляді. 
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ХУДОЖНЄ КІНО В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ: 
СИСТЕМНИЙ ТА СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХОДИ 

 
Художнє кіно є одним з видів медіа, що справляють вплив на перебіг 

політичних процесів як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
Проте проблема конкретної ролі і місця кінематографу в політичних 
процесах є малодослідженою і потребує додаткової уваги. 

Для вирішення даної проблеми вважаємо за доцільне розглядати 
структуру політичних процесів у двох вимірах. Перший з них можна умовно 
назвати суб’єктним. Тобто, політичні процеси можна аналізувати в якості 
складної системи взаємодій зацікавлених раціональних політичних акторів 
(суб’єктів), які здійснюють свій політичний вплив на різних рівнях, за 
допомогою наявних у них ресурсів, досягаючи політичної мети шляхом 
використання певних методів. Тобто, відправною точкою розгляду є 
суб’єктивний рівень політичного інституту чи окремого діяча, оскільки вони 
і є рушійними силами політичних процесів. Другий же підхід можна назвати 
системним: тобто структура політичних процесів (і відповідно, роль у них 
художнього кіно) виокремлюється безвідносно до конкретних політичних 
акторів, а лише у відповідності до загальної структури політичної системи 
суспільства, та підсистем, що аналітично виокремлюються в її межах. 
Такий підхід дає змогу абстрагувати оптику дослідження від локально-
суб’єктивного рівня політики, дозволяючи виявити "об’єктивну" роль кіно у 
ній в масштабах цілої політичної системи. 

Два обрані нами підходи до виявлення ролі кіно в структурі політичних 
процесів не є єдино можливими та далеко не вичерпують весь наявний 
для цього в політичній науці методологічний арсенал. Проте, вони 
дозволяють підійти до вирішення даної проблеми з двох різних, а то й 
протилежних, ракурсів, виявляючи принципово різні аспекти проблематики 
місця художнього кіно в політичних процесах. У відповідності до першого 
(суб’єктного) підходу, вихідним елементом структури політичного процесу 
є, власне, сам його суб’єкт. Політичний процес ми розглядаємо як 
темпоральний вимір політики, тож, поняття суб’єкту політичного процесу та 
суб’єкту політики є тотожними. Проте, далеко не кожний політичний актор 
використовує художній кінематограф з політичною метою. Наприклад, 
виборців, активістів громадських рухів, політичні партії або парламент 
навряд чи можна розглядати такими суб’єктами. З іншого боку, держава як 
політичний інститут розглядається як суб’єкт впливу на політичні процеси 
засобами кіно. Однак, вказівка лише на державу, з одного боку – не 
вичерпує все можливе коло таких суб’єктів, а з іншого – є доволі 
абстрактною, оскільки державу в даному контексті можна персоніфікувати 
у більш безпосередніх акторах. В цьому полягає складність проблематики 
суб’єктності використання художнього кіно в політичних процесах.  

До структури політичного процесу з точки зору суб’єктного підходу 
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можна віднести шість складових елементів: суб’єкт, типи політичних 
процесів, ресурси суб’єктів, методи досягнення політичної мети, саму мету, 
та об’єкт впливу. Зазначимо, що дані складові елементи є не певною 
жорстко закріпленою послідовністю (в окреслену вище послідовність їх 
вибудовує лише логіка нашого викладу), а певним визначеним набором 
невіддільних один від одного елементів, кожен з яких є необхідним для 
окреслення структури політичного процесу. 

В межах даної структури художнє кіно ми розглядаємо як ресурс 
політичного процесу. Кіно є саме ресурсом, оскільки воно є лише певним 
потенційним інструментом політики, позбавленим власної суб’єктності, а 
отже і цілепокладання. Тобто, деякі суб’єкти політики володіють цим 
ресурсом, використовуючи його як складову методів своєї діяльності. При 
тому, такий ресурс може використовуватись не лише не всіма суб’єктами 
політики, але й не у всіх політичних процесах. Коло суб’єктів політики, що 
використовують кінематограф є окремою науковою проблемою. 

Другий підхід до структури політичного процесу передбачає його 
розгляд не з точки зору суб’єктів, а на рівні максимального абстрагування – 
тобто усієї політичної системи. Тож, такий підхід можна умовно назвати 
системним. Суть даного підходу базується на усталеній в політичній науці 
тезі, що політична система є за своєю структурою певною суперсистемою, 
яка складається з ряду менших систем (або підсистем). Як і всю політичну 
систему, кожну з підсистем можна розглядати не лише в статичному, але й 
у динамічному аспекті. Такий розгляд підсистем у їх темпоральному вимірі 
передбачає виокремлення певних політичних процесів, характерних для 
даних підсистем, оскільки у процесах як динамічній властивості систем, і 
виявляється їх суть. Відповідно, виокремивши певний набір підсистем в 
межах політичної системи, виходячи з їх змісту, можна визначити 
характерні для них політичні процеси. Проте, нас цікавлять не всі такі 
процеси (їх може бути надзвичайно багато), а лише ті, чинником яких є 
художнє кіно. Такий підхід дозволяє встановити політичні процеси, 
фактором яких є кіно, з точки зору структури політичної системи. 

Базуючись на усталеній в політичній науці схемі, ми виокремлюємо 
п’ять підсистем в межах політичної системи: інституціональну, нормативну, 
комунікативну, функціональну та духовно-ідеологічну. Базуючись на такій 
структурі та виходячи з основних властивостей та структурно-
функціональних елементів означених підсистем, можна виокремити 
наступні процеси в рамках політичної системи, складовою яких є художнє 
кіно. В межах інституціональної підсистеми: процес формування уявлень 
про державні пріоритети та інтереси та процес легітимації політичної 
влади і державних інститутів. В нормативній підсистемі: процес творення 
етичних еталонів в сфері політичного та процес поширення і засвоєння 
норм політичної участі. У функціональній підсистемі: процес ідейно-
стильової візуалізації політичного режиму. У комунікативній підсистемі: 
процес формування політичного дискурсу. Та у духовно-ідеологічній 
підсистемі: процес формування політичної культури і процес творення 
національної історії та міфології.  
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ПРОЕКЦІЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА 
СУЧАСНЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СТАНОВИЩЕ 

 
У зв’язку з особливостями історичного розвитку, в Україні проблема 

ідентичності має виражене етнічне та національне забарвлення. 
Етнонаціональна структура суспільства – базовий формотворчий чинник 
української держави, основа формування нації країни. Вона перебуває в 
динамічному стані, зумовленому конкретними історичними обставинами, 
істотно впливаючи на суспільні процеси в цілому – політичні, культурні, 
економічні тощо. 

Сучасне становище українців часто характеризують як кризу 
ідентичності, на яку впливають кілька чинників. Можна використати 
класифікацію чинників, які розкривають кризу. Зокрема, на думку М. 
Розумного є чотири чинники: перший, це – певні параметри і критерії 
стереотипного образу українця з пантеоном національних героїв; другий, 
це – імперська російська культурна традиція XIX – XX ст., яка 
відтворювався пропагандистською машиною СРСР; третій – це ідеологічна 
й психологічна спадщина комунізму, в основі якої ідентичність "радянської 
людини”, підкріплена синдромом втоми від перемін та уявлення про 
комунізм як час соціального благополуччя і особистого успіху; четвертий, 
це – ліберальні цінності пов’язані з етапом "перебудови", які викликають 
повну автономність соціальних груп, недовіру до держави і заперечення 
ідейних мотивацій [Розумний М. Фактори сучасної національної 
самоідентифікації українців / М. Розумний. // Політичний менеджмент: 
український науковий журнал / Український центр політичного 
менеджменту. - Київ: Український центр політичного менеджменту. – 2001., 
c. 93-99]. 

Розвиток подій в країні акцентує нашу увагу на дослідженні історичних 
умов розвитку і виформування етнонаціональної ідентичності, та її 
збереженні. Економічна, політична та інформаційна пропаганда 
"недоброзичливих держав-сусідів" у період незалежності Ураїни зробила 
те, що й протягом усієї нашої історії: "На темпах і строках етнонаціональної 
ідентичності українців негативно позначається багатовікова їх залежність 
від сусідніх держав, денаціоналізація етнічних українців, регіональні, 
економіні, соціально-політичні, мовні й інші відмінності, до того ж 
неадекватний рівень єдності українців у перехідний період 
націостановлення, проблеми їх національної консолідованості" [Ляпіна Л. 
А. Етнічна та національна ідентичність: характеристика теоретико-
методологічних підходів. [Електронний ресурс] / Ляпіна Л. А. – Режим 
доступу до ресурсу: http://studies.in.ua/pravo/ident.pdf]. Та не варто 
зосереджувати увагу на зовнішніх чинниках. На нашу думку, передусім, 
варто розглядати внутрішні аспекти сучасного соціокультурного становища 
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та української культури загалом, робити акцент на реаліях становлення 
національної свідомості, негативному контексті української ментальності.  

На думку багатьох дослідників національного характеру основними 
властивостями українського менталітету є індивідуалізм, екзекутивність, 
інтровернтність, емоційність та толерантність. Кожна з них має поетично 
звеличені риси, але саме в час кризи етнонаціональної ідентичності 
яскравого вираження набувають їх негативні сторони. Так "український 
індивідуалізм не є стратегією індивідуації, боротьби та подолання 
перешкод, це індивідуалізм розмежування інтересів і пступок, 
самозамкненості та ізольованості…" [Донченко О. Архетипи соціального 
життя і політики (Глибинні регулятиви психологічного повсякдення) / 
Донченко О., Романенко Ю. – Київ: Либідь, 2001., c.222]. Ще одна важлива 
характеристика українського індивідуалізму це – антидержавність. 
Антидержавність у внутрішньому аспекті виявляє себе в несприйнятті 
формально-інституційних відносин, передусім правових [Там само, c. 226]. 
Українці чомусь побоюються жорстких нормативних вимог, що спонукає до 
групового егоїзму, проникнення корупції. У зовнішньому аспекті це 
пов’язано з політичною незрілістю, де "маємо справу не з носіями 
національних інтересів, а з індивідуалістами, готовими до виконання чужої 
волі" [Там само, c.226]. Зрозумівши, що політична еліта живе за власними 
інтересами, громадяни держави не хочуть її захищати, що є актуальним 
для сьогодення, адже багато визначає свою позицію за принципом "а що 
мені дала держава?" і, як наслідок "я державі нічого не винен". 

Щодо інтровертності, то у соціальній сфері вона є перевагою для 
гнучкого інтелекту, що дає змогу якісно аналізувати та обробляти 
інформацію, наслідком чого є можливість не повторення помилок 
минулого. "Українська інтровернтність складалася в умовах стресогенезу, 
що переходить у пасивізм – проживи непомітно" [Там само, c.236], що є 
основною рисою великої кількості населення нашої Батьківщини. 

Притаманне для нашого національного характеру створення міфів та їх 
підживлення. "Українець етизує свій міф, навіть крадіжка для нього має 
бути виправдана в очах інших" [Там само, c.250]. Вся інформаційна 
структура  та мовлення політиків насичені евфемізмами та 
евфемістичними оцінками, що створює загальний, "камуфляжний" образ 
реальності. Наш народ знаходиться у постійному пошуку нових міфів, 
міфічних героїв, що не дає змогу розкрити свій потенціал і втілити його у 
створенні своєї культурно збагаченої, економічно незалежної наддержави 
України. 

Толерантність для українців є скоріш, рушійною силою терпимості. Це 
виявляється у типі ментальності, який можна визначити як "тип  
пристосуванця" головною тезою якого є "маємо те, що маємо", "потрібно 
плисти за течією" і  т. д. Прикладом такого толерантного відношення був 
відрізок "панування" попередньої влади, коли, внаслідок своєї терпимості, 
народ України своїм пасивним ставленням ледь не призвів до найвищого 
рівня деградації сучасної соціокультурної реальності в державі.  

На сучасному етапі процес формування незалежної нації з міцною 
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стержневою, етнонаціональною ідентичністю триває, але він визначається 
певною низкою проблем. Останні пов’язані з усталеністю принципів 
суспільної свідомості, залишеної у спадок ідеологіями історичних періодів, 
стосовно національного питання; різноманітністю підходів політичних сил 
до проблем націотворення та розв’язання інших питань розвитку 
українського суспільства. Творення нації може відбуватися лише на 
фундаменті аналізу помилок та переоцінці властивостей національного 
характеру, для змоги повноцінної конкуренції та співпраці у сучасному пост 
постмодерному, мультикультурному середовищі. "Піднесення національної 
свідомості до рангу предмета філософської рефлексії, характерне для 
народів, котрі включившись у перебіг всесвітньої історії, виявляють 
виразну тенденцію до політичного самовизначення… та акту 
самоусвідомлення" [Забужко О. Етнічна самосвідомість: національна 
культура / Забужко О. // Тези республіканської науково теоретичної 
конференції. Київ, 21-23 березня. – 1991., с. 66]. 

Україну підкоряли багнетом, гарматою, підкупом, обманом. Тим же 
міфом про "старшого брата", в який багато українців сліпо вірили. Тепер 
"старший брат", показав свої справжні ікла. І міф розвіявся в порох, 
безповоротно. І наші хлопці на Донбасі підривають себе гранатами, щоби 
не попасти в полон до "старшого брата" [Мушкетик Ю. Звідки пішла земля 
Руська і хто ми такі? Як московити украли нашу назву і нашу історію 
[Електронний ресурс] / Юрій Мушкетик – Режим доступу до ресурсу: 
www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/zvidky-pishla-zemlya-ruska-i-hto-
my-taki]. Це дає надію, що ми вистоїмо і збудуємо справжню вільну 
Україну.  

 
О. С. Середа, викладач, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
as_sereda@ua.fm 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Громадянське суспільство є основою держави і становлення держави 

проходить в тісному зв’язку зі становленням і розвитком громадянського 
суспільства. Основоположні якісні характеристики парламенту 
визначаються ступенем зрілості громадянського суспільства, високим 
рівнем його політичної і правової культури, розвитком його інститутів і 
механізмів контролю, ефективністю їх взаємодії, розвинутої 
багатопартійної системи, впливових партій, які мають потужну соціальну 
базу і сильні кадри. Недостатній розвиток цих факторів багато в чому 
передбачає слабий прогрес в розвитку парламентаризму в Україні. 
Протестні виступи, які проходили в останні часи, характеризувалися 
відсутністю участі партій і представників депутатського корпусу. Це 
свідчить про недовіру громадян до політичних партій, як основним 
учасникам парламентського процесу в Україні. Партійно-політичний спектр 
України представлений сьогодні партіями самих різних ідеологічних і 
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соціальних орієнтацій (але відсутні партії лівого напрямку). Така кількість 
політичних партій викликає сумніви в їх потребі для суспільства. Скоріше, 
це політичні проекти, які створюються без реального зв’язку з соціумом. 
Деякі з них за часи незалежності української державності не отримували 
довіри суспільства на виборах і тому знаходяться в статусі номінально 
існуючих квазіпартій. 

За той же час в українському політичному процесі визначили своє 
стабільне представництво в парламенті партії з конкретною ідеологічною 
доктриною, значною чисельністю членів і розвинутою організаційно-
кадровою структурою, стійким зв’язком зі своїм електоратом (наприклад, 
політичне об’єднання "Батьківщина"). 

Нові політичні партії, які борються за парламентські мандати, не 
позбавились від рис "вождізму". Вони формуються ініціативними групами і 
харизматичними лідерами. Загальнопартійні рішення, як правило, 
приймаються в інтересах партійних лідерів і їх близького оточення і 
визначені не стільки соціальними потребами електорату, скільки 
кон’юнктурною боротьбою за владу. Кланово-олігархічне походження 
матеріально-фінансових ресурсів, недостатньо визначені соціально-
політичні та економічні складові програмних документів цих партій роблять 
їх зв’язок з соціальною базою невизначеним і ситуативним.  

В силу таких факторів ці політичні об’єднання можна вважати не стільки 
партіями в класичному значенні цього поняття, скільки політичними 
проектами різного терміна дії (наприклад, "Наша Україна", "Народний рух", 
"Партія Зелених України", та інш.). Вихід на політичну арену нових партій, 
які отримали визнання, свідчить про пошук виборцями, так званої "третьої 
сили", яка буде альтернативою правлячій коаліції і партіям, які не 
виправдали суспільних надій. Але в списках цих партій часто з’являються 
люди, учасники минулих проектів. 

Не забезпечує дійсно достойного народного представництва і система 
формування виборчих списків політичних партій. Вони не є прозорими, 
тому з’являються люди, які змінювали свої ідеологічні позиції, партійні 
програми, партійне членство. Закрито від спільноти і контрольних 
державних органів походження фінансової бази партій, їх виборчих 
фондів. Вся політична полеміка демонструє низький рівень політичної 
культури українських парламентарів, визначальні принципи 
взаємовідносин парламентської більшості та опозиції, які заперечують 
один одного. 

Така сукупність проблем українського парламентаризму робить його 
основним джерелом  перманентної політичної кризи, яка загострює кожну 
виборчу кампанію. Нестійкість парламентської більшості, міжфракційне і 
внутрішні протиріччя та проблеми, перетворили Верховну Раду в місце 
конфліктних ситуацій, які ведуть до наступної парламентської кризи. Рівень 
довіри виборців до такого органу і рівень його визнання є низьким, що дає 
підстави до періодичного обговорення проблеми його легітимності.  
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БРЕНД КРАЇНИ ЯК КОНСТРУКТОР ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Сучасне соціально-гуманітарне наукове пізнання характеризується 

активним включенням в науковий дискурс нових категорій, які прийшли з 
реального життя. Однією з таких категорій є бренд країни.   

Різке зростання інтересу до брендингу як конструктора глобалізаційних 
процесів можна пояснити розвитком сучасної цивілізації, який тягне за 
собою необхідність засвоєння людиною все більших обсягів інформації. 
Оскільки людина не в змозі сприймати та зберігати весь обсяг 
повідомлень, що надходять до неї, вона починає користуватися 
спрощеними конструкціями сприйняття дійсності, що відображають 
реальність. Однією з таких конструкцій, покликаних на спрощення 
сприйняття, є бренд країни, як продукт обробки великих масивів 
інформації про певну країну. [Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. 
Азарян, Н.О. Бабенко та ін. ; Редактор-упорядник О. І. Сидоренко, Л. С. 
Макарова. – 4-те вид. –  К. : навчально-методичний центр "Консорціум із 
удосконалення менеджмент освітив Україні", 2009. – с. 322].  

В основі маркетингу територій – створення та розвиток бренда, який 
представляє конкурентні переваги та підвищує інвестиційну привабливість 
тієї чи іншої країни. В такому контексті створення бренду країни можна 
розглядати як ключовий чинник розвитку її території [Королько В. Основы 
паблик рилейшенз / Валентин Королько. – К.: "Ваклер", 2001. – с. 112]. 

 На початковому етапі кожен бренд є психо- або соціотехнологію, яка в 
своїй основі містить певний спосіб управління споживачем і спрямована на 
створення у соціального об'єкта (людини, групи, членів організації, 
соціуму) конкретних усвідомлюваних або неусвідомлюваних ним 
психостанів – відчуттів, емоцій, думок, переконань, знань, дій. 

Споживання брендів як чуттєвих образів, для цілих націй стає формою 
подання себе іншим людям та комунікацій з ними. Тобто бренд країни стає 
формою, що організовує споживчі практики і відіграє роль механізмів 
регуляції поведінки [Королько В. Основы паблик рилейшенз / Валентин 
Королько. – К.: "Ваклер", 2001. –  с.138]. 

Питання бренду країни набуває особливої актуальності в умовах 
глобалізаційних процесів. Глобалізація є засобом досягнення процвітання. 
Країни, що відкривають кордони для вільної торгівлі і вільного поширення 
ідей, сприяють загальному підвищенню життєвих стандартів. Багаті країни 
змушені йти з галузей виробництва, куди приходять інші, що пропонують 
більш дешеві товари, і створювати нові продуктивні галузі. Слаборозвинені 
країни вибираються з трясовини бідності, переходячи від 
сільськогосподарської орієнтації економіки до виробництва продуктів, а 
потім і послуг. Такий шлях пройшов Гонконг. Цим шляхом йдуть всі країни 
Азії, починаючи від Китаю та В'єтнаму і закінчуючи Малайзією та 
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Південною Кореєю [ Давыдова Т. Коммуникативные стратегии, 
используемые при формировании политического имиджа / Давыдова Т. Ю. 
// Вестник Московского университета. – 2006. – Серия 12 : Политические 
науки. – С. 78]. 

 У країнах, що розвиваються, які відкрили свої ринки для іноземних 
інвестицій, спостерігається швидке зростання доходів на душу населення, 
темпи якого досягають 5%, що навіть вище, ніж у розвинених країнах (2%). 
Країни, не охоплені процесом глобалізації (в основному африканські та 
арабські), переживають поступовий занепад [Давыдова Т. 
Коммуникативные стратегии, используемые при формировании 
политического имиджа / Давыдова Т. Ю. // Вестник Московского 
университета. – 2006. – Серия 12 : Политические науки. – С. 78.].  

Теоретичне обґрунтування феномену бренда країни відкриває широкі 
можливості для подальших досліджень, оскільки структурний опис цього 
теоретичного конструкту дає можливість застосовувати поняття бренду на 
практиці в прикладній соціології та політичних науках. 
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Секція 3. 
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ 
ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ СУЧАСНОГО" СУСПІЛЬСТВА" 

 
 

О. О. Божич, асп., 
відділ гуманітарної безпекики НІСД, Київ 

oleksandrbozhych@gmail.com 
 
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ГУМАНІТАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Освіта є важливим елементом трансформації суспільства та складовою 
забезпечення гуманітарної безпеки держави. Освіта як процес отримання 
та накопичення знань вимагає якнайшвидшого впровадження реформ 
задля можливості належного виконання своїх безпосередніх функцій. 
Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") акцентує, 
що система освіти в Україні потребує реформування в контексті кореляції з 
освітніми парадигмами сучасності та адекватною реакцією на виклики 
сьогодення. Одним з найважливіших шляхів впровадження стратегічно 
важливих реформ в освіті є гуманізація освіти, "подолання девальвації 
загальнолюдських гуманістичних цінностей та національного нігілізму", 
"неухильна турбота про примноження інтелектуального та духовного 
потенціалу нації" [Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI 
століття") [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF]. Як зауважує старший 
науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України Леся 
Миколаївна Панченко питання реформаційних трансформацій в освітній 
галузі детерміноване світовими тенденціями, які безпосередньо 
стосуються освітнього процесу як такого. Вона вказує на наявність 
амбівалентних процесів в освітній галузі в Україні: з одного боку 
навчально-освітня діяльність повинна корелювати зі світовими 
інформаційно-глобалізаційними викликами сучасності, а з іншого боку існує 
ряд рудиментарних ретроградних концептуальних засад в освітній галузі 
України, які контрпродуктивно впливають на реформаційні процеси 
[Панченко Л.М. Еволюція світоглядних пріоритетів освіти: філософський 
аналіз факторів і закономірностей / Л.М.Панченко // Вісник ХНПУ ім. 
Г.С.Сковороди. Серія "Філософія". – Харків: ХНПУ, 2012. – Вип.37. –С.220].  

Важливою складовою гуманітарної політики Української держави є 
імплементація гуманістичних цінностей та світоглядних ідеалів в 
навчально-освітню галузь і нівеляція дегуманістичних тенденцій. 
Дегуманізація освіти полягає в об’єктивації суб’єкта навчально-освітньої 
діяльності (відбувається зміна гносеологічних конотацій: з суб’єкта 
навчальної діяльності студент перетворюється на об’єкт вивчення); в 
девальвації гуманістичних орієнтирів в начальній діяльності; в 
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перетворенні освіти в інструмент накопичення певного об’єму знань [Там 
само]. Антагоністичним за формою і змістом до дегуманізації є процесу 
гуманізації освіти. Номінативне значення гуманізації освіти окреслюється 
перш за все як певна світоглядна парадигма в освіті, яка вбачає в людині 
центр освітнього процесу, акцентує увагу на її здібностях, на  їхньому 
гармонійному розвитку, на важливості імплементації морально-духовних 
цінностей в освітній процес як такий. Варто зауважити, що "Освіта" 
акцентує на важливості національного виховання на засадах гуманізації. 
Йдеться про засвоєння культурних надбань українського народу, про 
важливість використання української мови в усій системі освіти (починаючи 
з дошкільної освіти і закінчуючи вищою школою), окреслення 
загальнолюдських цінностей як фундаменту для розвитку суспільства та 
держави в цілому, прищеплення націєцентричного світогляду [Державна 
національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-
%D0%BF]. Український філософ, педагог, професор Романенко М.І. 
зауважує, що існує декілька засадничих елементів в українській освіті, які 
протидіють імплементації гуманістичних ідеалів. Перш за все це "кадрова-
професійна система освіти". Йдеться про спрямованість системи освіти на 
генерацію професіоналів в певній сфері знань. Така спрямованість освіти є 
однією із дегуманізаційних тенденцій, адже вона акцентує увагу на 
важливості отримання знань лише з певного предмету і девальвує 
необхідність повноцінного розвитку особистості. Ще одним важливим 
елементом дегуманізації освіти є фіксація та орієнтація всього 
навчального процесу на накопичення різноманітних знань. Педагоги 
акцентують на важливості засвоєння учнями (студентами) великого об’єму 
навчального матеріалу. Така орієнтаціє генерує відповідну парадигму в 
освіті: отримання знань та їх систематичний контроль перетворюється на 
самоціль суб’єктів освітнього процесу. Такий освітній  дискурс окреслює 
певні концептуальні засади в освітньому процесі як такому: засвоєння 
знань, їх контроль, систематична перевірка, узагальнення тощо. Такі 
засади детермінують відповідний вектор спрямованості освіти, головною 
метою якої проголошується підготовка професіонала з відповідним рівнем 
знань, навичок та вмінь. Це призводить до об’єктивації суб’єкта освітнього 
процесу: учень (студент) перетворюється на примітивного реципієнта 
різноманітних фактів, тверджень тощо. В контексті об’єктивації 
відбувається нівеляція індивідуальних характеристик суб’єкта освітнього 
процесу: девальвується цінність учня як суб’єкта освіти. Коли педагоги 
зосереджують увагу на складанні методичних розробок занять, на 
підготовці тестових завдань для контролю закріпленого матеріалу тощо, 
вони абстрагуються від ряду індивідуальних характеристик суб’єкта освіти, 
виносять його за рамки освітнього процесу [Романенко М.І. Гуманізація 
освіти: концептуальні засади та практичний досвід /М.І.Романенко //  
Наукова монографія. – Дніпропетровськ, Вид-во "Промінь", 2001. – 159 с. с. 
5-7]. Така ситуація в освіті призводить до того, що замість гуманізації 
освітнього процесу – як важливої детермінанти гуманітарної політики 
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України, – (сприйняття учня як суб’єкта освіти, розвиток його 
індивідуальних здібностей, прищеплення гуманістичних ідеалів розвитку 
особистості: людина – найвища цінність, ідеал свободи, етичні імперативи 
поведінки тощо) відбувається діаметрально протилежний процес – 
дегуманізація освіти. Відбувається нехтування особливостями кожного 
окремого учня, стандартизація освіти, яка полягає в спрямованості на 
накопичення певного об’єму знань, без якого, як помилково вважається, не 
відбуватиметься подальшої успішної соціалізації індивіда в суспільстві. 
Безумовно, знання важливі, але коли відбувається їхня абсолютизація, 
їхнє перетворення на самоціль освітнього процесу, тоді інспіруються 
дегуманістичні тенденції в освітній галузі. Саме тому гуманізація освіти 
повинна бути пріоритетним напрямом гуманітарної політики Української 
держави. Панування гуманістичного дискурсу в освіті (як в 
соціокультурному елементі) інспірує покращення гуманітарного клімату 
України та детермінує ряд позитивних тенденцій в усіх сферах суспільного 
життя. 

 
С. М. Бойко, канд. філос. наук, 

Науково-дослідний інститут українознавства, Київ 
boyko-svitlana@ukr.net 

 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ "УКРАЇНОЗНАВСТВО" 

В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ 
 

Останні роки ХХ – початок ХХІ ст. характеризується радикальними 
змінами підходів до основ науки. Вона має низку особливостей, коли поряд 
із дисциплінарними дослідженнями стають провідними міждисциплінарні 
та проблемно-орієнтовані форми дослідницької діяльності. 

Українознавство – порівняно молода наука, хоча вона, як сукупність 
знань про Україну та її народ, має давню історію [Історія українознавства: 
навч. посіб. / [П.П. Кононенко, Л.К. Токар, О.Г. Бажан та ін.]; за ред.. П.П. 
Кононенка. – К.: Академвидав, 2011. – 512 с.]. Перші знання про українські 
землі і народи, що їх заселяли, існували ще тисячоліття тому. Зачатки 
українознавства як засобу самопізнання і самотворення українського 
народу постали в період зародження українського етносу. Однак системно 
вони почали формуватися лише у ХІХ ст., а українознавство як наука 
конституювалося наприкінці ХХ ст. Основною причиною, що стримувала 
цей процес, була неналагодженість системних досліджень питань теорії та 
методології  у цій сфері знань. Тільки в 90-ті роки ХХ ст. після 
проголошення політичної незалежності України ця робота набула 
цілеспрямованих і системних форм, оскільки уже перші роки існування 
України в статусі самостійної держави довели, що проблема її реальної, а 
не декларативної незалежності закорінена не так в політичній волі і 
бажанні чи небажанні партій або владних структур, як у світогляді, 
свідомості (самосвідомості) й ментальності народу. 

Для об’єднання зусиль науковців, педагогічних, громадсько-політичних 
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кадрів на початку 90-х років були створені наукові, освітньо-виховні та 
громадсько-політичні інституції українознавчого спрямування: Інститут 
українознавства при Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка (з часом 
Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України, 
який на сьогоднішній день є ліквідованим, а на його базі створений 
Науково-дослідний інститут українознавства), Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут українознавства при 
Прикарпатському державному університеті ім. В. Стефаника, Міжнародна 
асоціація "Україна і світове українство" тощо. Від самого початку їх 
діяльність не обмежувалася лише науковими дослідженнями, її результати 
завжди спрямовувалися у галузі культури, освіти, виховання. Саме такий 
зв'язок актуалізував і значно прискорив науковий пошук, зробив його більш 
предметним і дієвим. 

У розкритті українознавства як науки особливого значення набувають 
основні поняття, терміни та категорії, якими вона оперує. Загальновідомо, 
що саме від точності термінології залежить глибина і адекватність 
розуміння суті досліджуваного предмету чи явища. На думку науковців 
Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України 
українознавство постає як наука цілісного пізнання (самопізнання), 
творення й самотворення українського народу і його етнічної території 
(України) в усьому часопросторовому вимірі. За такого підходу Україна й 
українство – це органічні складові всесвітньої цивілізації і культури, а 
українознавство розвивається як системні знання не лише про Україну та 
українство, а й про світове співтовариство. 

Засадничим в українознавстві є забезпечення органічної єдності знань 
з археології та етнології, фольклористики, лінгвістики, антропології й 
демографії, людино-, суспільство- й природознавства, релігієзнавства, 
історії, філософії, культурології, правознавства та інших наук [Історія 
українознавства: навч. посіб. / [П.П. Кононенко, Л.К. Токар, О.Г. Бажан та 
ін.]; за ред.. П.П. Кононенка. – К.: Академвидав, 2011. – с. 12]. 

Структурно українознавство охоплює природо-, людино-, суспільство-, 
крає-, країно-, народознавство, але не як окремі предмети, а як елементи 
універсальної цілісності. Універсальна цілісність "України" й "українства" 
розкривається й осягається шляхом взаємопов’язаного еволюційно-
синхронного й діахронного розгляду змісту знань про них. Тому 
українознавство постає як цілісна наукова система самопізнання, 
самовдосконалення й самореалізації українського народу, єдності його 
знання і практичної дії. 

Введення інтегративного курсу "Українознавство" до інваріантної 
частини Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів 
розпочалося у 1998 р. на підставі  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  
від  5  серпня  1998  р.  № 1239  "Про  затвердження  Базового  
навчального плану  загальноосвітніх  навчальних  закладів" 
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1239-98-%D0%BF ].  

Курс "Українознавство" входив до освітньої галузі 
"Суспільствознавство" Державного стандарту для 11-річної школи. Цей 
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курс був обов’язковим для всіх загальноосвітніх навчальних закладів 
України. 

У 2000 р. ситуація змінилася, а саме: на підставі Постанови Кабінету 
Міністрів України № 1717 (1717-2000-п) від 16.11.2000 р. "Про перехід  
загальноосвітніх навчальних закладів на повний зміст, структуру і 12-
річний термін навчання" [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1717-2000-
%D0%BF] відбулась втрата чинності попереднього документу і подальша 
доля викладання курсу "Українознавство" в загальноосвітніх навчальних 
закладах стала невідомою. 

У 2001 р. у "Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)", 
затвердженій Постановою Колегії МОН України та Президією АПН України 
№ 12/5-2 від 22.11.2001 р. вже зазначається: "Зміст шкільної освіти 
детермінований українознавчим спрямуванням, що безпосередньо 
забезпечується вивченням таких загальноосвітніх предметів, як українська 
мова, українська література, історія України, географія України, українська 
художня культура тощо, а також шляхом висвітлення українознавчого 
матеріалу у змісті інших навчальних предметів 
[https://docs.google.com/document/d/1wbEqmpKCz3X5FmlyX0QdXlOF-
a_xMhzSAE3734zSt64/edit?pli=1]. А де брати фахівців, які  могли б на 
високому якісному рівні висвітлювати українознавчий матеріал у змісті 
різних навчальних предметів? Чи був створений на той час навчально-
методичний комплект для освітян, який би став помічником у підготовці до 
впровадження українознавчого матеріалу у зміст різних навчальних 
предметів?  Чи був створений координаційний центр в МОН України, який 
би контролював процес впровадження українознавчих знань в освітній 
простір України? Ці та багато інших питань і досі залишаються 
невирішеними. 

Щодо підготовки фахівців з українознавства, зазначимо, що у 2010 р. 
була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 
№ 787 про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, в якому спеціальність 
"Українознавство" (код 8.18010007) відноситься до специфічних категорій 
(шифр галузі 1801) [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-%D0%BF]. 

Курс "Українознавство" і на сьогоднішній день ми не побачимо в 
Базовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ні 
в інваріантній, ні у варіативній частині серед переліку курсів за вибором. І 
це при тому, що щороку проводяться різноманітні науково-практичні 
конференції присвячені українознавству, проводяться різноманітні освітні 
проекти з українознавства, зокрема, Міжнародний конкурс з 
українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів; конкурс з українознавства, який проводить Інститут 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка; конкурси з українознавства в Чернівецькій та Івано-Франківській 
областях;  Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та 
молодих учених; Всеукраїнський конкурс з українознавства "Патріот"; 
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Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"; Всеукраїнський конкурс 
фахової майстерності для вчителів-україністів "Соняшник-учитель"; 
Всеукраїнський українознавчий фестиваль "Сонячні пелюстки". Східний 
інститут українознавства імені Ковальських Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна  з 2010 р. почав проводити конкурс 
студентських наукових робіт у галузі українознавства на здобуття премій 
імені Ковальських. Прикметним є той факт, що щороку кількість учасників 
цих проектів значно збільшується, що можна перевірити в Інтернеті. 

У 2014 р. депутати Тернопільської обласної ради звернулися до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 
науки України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, 
обласних рад України щодо впровадження у закладах освіти обов’язкової 
для вивчення окремої навчальної дисципліни "Українознавство" 
[http://www.obl-rada.te.ua/diyalnist/novyny/pryynyato-zvernennya-do-
kerivnytstva-derzhavy-schodo-vp]. 

На сьогоднішній день перемовини й дискусії щодо впровадження курсу 
"Українознавство" в освітній простір України продовжуються. Відкритими 
залишаються питання підтримки цього курсу на державному рівні; 
підготовка майбутніх фахівців з українознавства; створення нових програм 
з українознавства, які б передбачали використання нової потужної 
українознавчої джерельної бази, електронних ресурсів, ілюстративного 
матеріалу; друк підручників і посібників з українознавства тощо.. 
Сподіваємось, що у найближчому майбутньому доля курсу 
"Українознавство" зміниться на краще. 

 
І. Б. Василик, канд. іст. наук, доц., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;  
В. А. Гвоздій - адвокат, 

заступник Голови Ради адвокатів України, Київ 
i.vasylyk@unba.org.ua 

 
ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

Повноцінний і прогресивний розвиток громадянського суспільства і його 
взаємодії з державою неможливий без розвитку правових інститутів і 
поширення серед громадськості знань про їхню діяльність. 

Одним із ключових правових інститутів є інститут захисту. 
Загальновідомо, що Адвокатура — це правова інституція, яка виконує 
важливу суспільну функцію, що полягає в захисті прав, свобод та законних 
інтересів громадян. 

Гуманітарний розвиток спрямований на повне розкриття потенціалу 
кожної людини, проте його реалізація можлива тільки за умов створення 
гідних умов для розкриття усіх можливостей нації в цілому та кожної 
людини зокрема. Серед принципів гуманітарного розвитку на першому 
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місці стоїть людиноцентризм й забезпечення рівності прав і свобод людини 
та громадянина. Їх реалізація неможлива без формування суспільства 
знань,  правовий захист якого здійснює саме інститут адвокатури. 

В сучасних умовах реформування судової системи Указ Президента 
України Петра Порошенка № 276/2015 "Про  Стратегію  реформування 
судоустрою,  судочинства  та  суміжних  правових  інститутів  на 2015-2020 
роки"  [Указ Президента України № 276/2015 "Про  Стратегію 
реформування  судоустрою,  судочинства  та  суміжних  правових 
інститутів  на  2015-2020  роки"  //  Офіційне  інтернет-представництво  
Президента  України.  –  Режим  доступу : 
http://www.president.gov.ua/documents/19452.html]  передбачає  серед 
іншого  підвищення  прозорості  діяльності  суддів  та  рівня  їх 
відповідальності, забезпечення прозорості та відкритості правосуддя, 
посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності та забезпечення 
доступності безоплатної правової допомоги.  

Реалізація задекларованих цілей передбачає комплекс реформ у 
системі судочинства та суміжних правових інститутів, в тому числі й 
інституту адвокатури, особливо у частині посилення гарантій здійснення 
адвокатської діяльності та забезпечення доступності безоплатної правової 
допомоги. Законом, серед іншого, передбачається підвищення вимог до 
здійснення адвокатської діяльності, зокрема посилення професійних та 
морально-етичних вимог до осіб, які мають намір отримати статус 
адвоката, та дисциплінарного контролю професії, а також упровадження 
ефективних механізмів притягнення до відповідальності посадових осіб за 
порушення гарантій незалежності адвокатів, посилення гарантій захисту 
адвокатської таємниці тощо. Крім того, у короткостроковій перспективі 
відбудеться визначення видів правової допомоги, які можуть 
здійснюватися лише адвокатом. 

На нашу думку, успішна реалізація даних проектів неможлива без 
поширення правових знань серед суспільства про Інститут адвокатури. В 
країні спостерігається незрозуміла ситуація, коли у більшості вищих 
навчальних закладів юридичного спрямування, в тому числі системи МВС, 
кримінально-виконавчої служби тощо, які також готують юристів, у 
навчальних планах немає жодного окремого предмету по адвокатурі. Це 
недопустимо, оскільки юристи, а особливо працівники цих систем у своїй 
щоденній роботі постійно співдіють із адвокатами, велика частина згодом 
переходить працювати в адвокатуру. 

Вважаємо, що кожен майбутній юрист повинен знати основні 
теоретичні питання про діяльність адвоката, а саме про: історію 
виникнення і розвитку Інституту Адвокатури на українських землях, 
основних представників адвокатської професії та їх внесок у становлення і 
розвиток української державності; систему сучасних нормативних актів про 
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адвокатуру; передумови та форми здійснення адвокатської діяльності; 
правила збереження адвокатської таємниці та адвокатської етики; різницю 
первинної та вторинної правової допомоги. 

Крім того, юристам, незалежно від їхньої спеціалізації, необхідно 
володіти знаннями про практику адвокатської діяльності, зокрема про: 
права і обов’язки адвоката у кримінальній справі; участь адвоката у 
цивільному процесі; роль адвоката у адміністративному процесі і у 
виконавчому провадженні; участь адвоката у Конституційному суді, у 
досудових та альтернативних формах вирішення спору; роль і функції 
адвоката у процесі виконання кримінальних покарань; права адвоката при 
відвідуванні установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; практику 
ЄСПЛ щодо надання правової допомоги засудженим особам тощо. 

Для цього потрібно на національному рівні забезпечити запровадження 
у навчальні плани ВНЗ окремого предмету про адвокатуру. Це можна 
реалізувати у формі лекторіумів-практикумів, які передбачають 
ознайомлення студентів, курсантів з історією становлення Інституту 
захисту на українських землях та вивчення практичних аспектів 
адвокатської діяльності, від допуску до професії, прав та обов’язків 
адвоката, до його діяльності на різних етапах слідства, співдії з органами 
пенітенціарно-виконавчої служби, органами прокуратури та МВС тощо. Такі 
лекції потрібно впроваджувати в тому числі і для слухачів Академії 
Прокуратури та Вищої школи суддів. 

Крім того, задля налагодження повноцінного діалогу адвокатури із 
іншими правовими інститутами, доцільними були б окремі лекторіуми для 
працівників їхніх систем на курсах з підвищення кваліфікації про історію, а 
також практичні аспекти діяльності адвокатів та взаємодія адвокатури, 
прокуратури і суду. 

Задля подолання проблем необізнаності студентства і суспільства в 
цілому з діяльністю системи судівництва, правових інститутів та особливо 
інституту адвокатури, вважаємо за доцільне проведення таких лекцій для 
студентів правничих коледжів, гімназій та шкіл. Ми переконані, що 
поширення знань про Інститут адвокатури та його історію шляхом 
введення окремих дисциплін по адвокатурі у навчальний процес вищих 
навчальних закладів, які готують юристів, суттєво змінить ситуацію у 
підготовці майбутніх кадрів, які сповідуватимуть соціальну відповідальність 
і на високому професійному рівні будуть забезпечувати захист прав і 
свобод громадян, розвивати громадянське суспільство і зміцнювати 
правову, стабільну державу.  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
КОНТЕКСТІ, ДЕГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Проблеми дегуманізації сьогодні досить активно обговорюються 

вітчизняним і зарубіжними вченими. Науковці ставлять і намагаються 
відповісти на такі питання, як: що таке дегуманізація? В чому вона 
проявляється? У зростанні насильства в суспільстві? У смерті суб’єкта? У 
втраті гуманістичних цінностей? Також існують думки, в яких 
простежуються сумніви в тому, чи можлива вона взагалі, якщо її прояви - 
це відображення різних мотивацій людини в суспільстві. Ця точка зору має 
право на існування, адже сучасна людина суперечлива, має надзвичайні 
амбіції, які намагається реалізувати у різних сферах життєдіяльності за 
будь-яку ціну. Тим самим ставить цю проблему і вимагає її пояснення.  

Відзначається, що дегуманізація є багатоаспектним феноменом, який 
проявляє себе в різних сферах: економіці, політиці, культурі. Термін 
"дегуманізація" прийнято використовувати для позначення втрати 
духовних і моральних цінностей; відмови від світогляду, заснованого на 
справедливості, повазі до особистості, індивідуальних якостей людини. 
Окрім цього достатньо широкого підходу, дегуманизацию можна 
розглядати і як явище, притаманне тій чи іншій окремій сфері, скажімо, 
економіці, підприємницькій діяльності. 

Так, теоретики постмодернізму фіксують увагу на факті об’єктивного 
переходу сьогодні від виробництва матеріальних цінностей до мережевого 
виробництва знаків і символів. Як наслідок, принципи виробництва, що 
панували в індустріальному суспільстві поступилися місцем практикам 
позначення (сигніфікації), де свого значення товари набувають в 
результаті операції символічного кодування. За таких умов символічне 
виробництво набуває специфічних мережевих характеристик існування. 
Відтак, відносини між гравцями ринку вимагають включення підприємця і 
найманого працівника у простір віртуальної реальності й, відповідно, 
впровадження нових "правил буття". Основним засобом і змістом цієї гри 
виступає інформація, а інформаційно-комунікативні технології, соціальні 
мережі, засоби масової інформації ефективно використовуються для 
отримання надприбутку. 

Однією із таких організаційних форм симуляції виробництва постає 
"віртуальна корпорація" як тимчасовий альянс незалежних компаній, що 
об’єднані спільною стратегічною метою Такий альянс "віртуальних 
корпорацій" існує як комунікативна спільнота на основі комп’ютерних 
технологій, за допомогою яких учасники координують свої дії. Після 
вирішення основної задачі корпорація легко може змінити свою 
конфігурацію, або навіть зовсім зникнути. При цьому обман, "кидки" 
партнерів і клієнтів сьогодні постають нормою для підприємницької 
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діяльності, її атрибутивною характеристикою. 
Отже, найбільші фірми "віртуальних корпорацій" стають певними 

мережами, передоручаючи виробництво "реальним" компаніям, і тим 
самим, просувають від свого імені (під своїм брендом) продукт, що є 
результатом діяльності багатьох компаній. Тому виробнича діяльність 
реальної організації замінюється симулякром "віртуальної компанії". 
Подібна ситуація є, на наш погляд, ознакою трансформації онтологічної 
основи підприємницької діяльності. Економічною основою цієї 
трансформації стало переміщення "виробничої" економіки у сферу 
спекулятивної діяльності, котра спрямовує матеріальне й інтелектуальне 
багатство у функціонування "інформаційних пірамід". Це функціонування 
вже не пов’язане з балансом запиту й пропозицій реальної економіки. 
Ринок "мережевого підприємництва" змінює роль підприємця, який має 
справу не з реальним виробництвом і товаром, а з симулякром цього 
процесу – образом інформаційно-фінансової схеми. Тому досить часто 
метою підприємця є прибуток з так званою "деструктивною вартістю" - 
наркотики, контрабанда, онлайн-проституція тощо. Причиною цього, на 
наш погляд, є сліпе прагнення підприємця до надприбутку через 
розширення творчості й свободи. 

У контексті зазначеного процес цілепокладання підприємницької 
діяльності із багатовимірного конструювання буття зводиться до алгоритму 
викривленої, спекулятивної діяльності. Такий алгоритм руйнує історично 
сформований позитивний досвід підприємницької діяльності, пов'язаний із 
розширенням виробництва, новаторством і творчістю, служінням 
суспільству. Сутністю підприємництва стає регресивний досвід 
"віртуальних відмичок", котрий на трансцендентальному рівні 
проявляється як досвід "виживання" у боротьбі за володіння ресурсами. 
На антропологічному рівні регресивний досвід такого підприємництва 
призводить до практик "жадання накопичення багатства" й егоїстичного 
гедонізму. Наслідками даних практик є відсутність економічної й культурної 
відповідальності підприємця перед суспільством, поширення феномена 
втечі від свободи, що порушує гармонійність суспільних відносин. 

 
Д. В. Косенко, канд. політ. наук, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
Kosenko.dv@gmail.com 

 
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ОСВІТИ 

 
Вихідним етапом у розвитку інституту європейської освіти є навчальні 

заклади та науково-освітня думка Стародавньої Греції. Традиційне 
навчання в цей історичний період полягало в тому, що учень переймав 
знання вчителя. Основний освітньою метою було навчання мистецтвам. 
Завданням школи було вказати істину, завдання педагога – бути зразком, 
завданням учня – сприйняти знання, скопіювати поведінку вчителя. 

Для повноцінного дослідження новацій ватро звернутись до дослідження 
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полярної категорії, до традиції. Вважається, що термін «традиція» 
породжений в юриспруденції, де він спочатку означав передачу спадщини, 
майна. Термін «традиція», на відміну від терміна «звичай», більш 
універсальний, використовується в багатьох випадках, на які не 
поширюється звичай. До того ж звичай не здатний змінюватися, структурно 
переформовуватися, збагачуватися так само швидко, як традиція. Звідси 
поділ традицій на статичні й динамічні. Для статичних характерна сталість 
компонентів, тверда структура, відносна простота (саме ці традиції 
іменуються звичаями). Динамічні традиції характеризуються компонентним 
складом, що змінюється,  структурою, що перетворюється, зростанням 
складності чи спрощення. Нові комбінації, чи збагачення новими 
компонентами (інновації), складають характерну рису динамічних традицій. 
[Оборотов Ю.М. Традиції та новації в правовому розвитку: 
загальнотеоретичні аспекти: автореф.дис. д-ра. юр. наук 12.00.01 – теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових наук. – Одеса, 
2003. – С. 35]. 

Неминучість традиційних уявлень – їх поступова зміна, модифікація. 
Еволюція традицій відбувається по двох напрямах: по-перше, це подолання 
старих традицій і, по-друге, це становлення нових традицій. Виникнення 
нових традицій не пов'язано прямо з руйнуванням старих традицій, оскільки 
можливо збагачення й розвиток традицій за змістом і формою. Традиції в 
процесі свого функціонування об'єктивно ведуть до затвердження й 
закріплення однаковості, усунення розмаїтості, викликаної випадковістю. У 
цивілізаційному процесі «не розривну» роль поряд із традиціями відіграють 
інновації, тобто будь-які відкриття, що здійснюються на особистісному рівні, 
але досягають їх прийняттям на соціальному рівні. Основною умовою 
новацій є їхня трансльованість [Оборотов Ю.М. Традиції та новації в 
правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти: автореф.дис. д-ра. юр. 
наук 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових наук. – Одеса, 2003. – С. 36]. 

Аналізуючи процес становлення і розвитку інноваційної освітньої ідеї, Н. 
Л. Коршунова [Коршунова Н. Л. Социопрактические аспекты инновационной 
педагогической идеи / Н. Л. Коршунова // Педагогика. – 2002. – № 10. – С. 
12.] виділяє п'ять ступенів: дотеоретичний щабель або протоідею, коли 
освітянська дійсність визначена лише чуттєвим чином; нижчий теоретичний 
щабель. На цьому ступені педагогічну ідею можна розглядати як елемент 
теорії, її прототип; вищий теоретичний щабель у розвитку ідеї – 
конкретизація; на четвертому нормативному ступені можливе проектування 
освіти; на п'ятій технологічній ступені розробляються спеціальні матеріали 
для викладачів (методичні розробки, рекомендації, вказівки і т. д.), В яких 
наукові концепції та методичні положення узгоджуються з нормативними 
вимогами.  

Аналізуючи процес становлення і розвитку інноваційної освітньої ідеї, Н. 
Л. Коршунова [Коршунова Н. Л. Социопрактические аспекты инновационной 
педагогической идеи / Н. Л. Коршунова // Педагогика. – 2002. – № 10. – С. 
12.] виділяє п'ять ступенів: дотеоретичний щабель або протоідею, коли 
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освітянська дійсність визначена лише чуттєвим чином; нижчий теоретичний 
щабель. На цьому ступені педагогічну ідею можна розглядати як елемент 
теорії, її прототип; вищий теоретичний щабель у розвитку ідеї – 
конкретизація; на четвертому нормативному ступені можливе проектування 
освіти; на п'ятій технологічній ступені розробляються спеціальні матеріали 
для викладачів (методичні розробки, рекомендації, вказівки і т. д.), В яких 
наукові концепції та методичні положення узгоджуються з нормативними 
вимогами.  

Будь якій освітянській моделі передує поява інноваційної ідеї. Щоб 
конкретизувати наскрізну матричну характеристику інноваційної ідеї 
(орієнтація на практику), Н. Л. Коршунова аналізує деякі ідеї з тих, що 
отримали істотні теоретичні опрацювання і дослідну апробацію. Вона 
розділяє ці ідеї на два типи: містять «емпіричні та теоретичні описи 
освітянська практики, отримані на основі її пізнання і перетворення».  

Інститут інновацій (корпус винахідників, новаторів, раціоналізаторів) 
завжди схильний дистанціюватися від інституту освіти. Ціолковський 
презирливо каже своєму учневі, який виконував при ньому функцію 
Еккермана, – Олександру Чижевському: «Професори зазвичай відстають 
від науки» [Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века / Ю. В. Яковец. – 
М. : Экономика, 2004. – С. 9–19.]. Метою сучасної освіти є включення 
людини в минуле, сьогодення і майбутнє культури [Антипин Н. А. 
Инновации и образование / Н. А. Антипин // Мировоззренческие и 
методологические проблемы разработки философии образования для ХХI 
века : сб. материалов конф. Серия «Symposium», вып. 29. – СПб. : Изд-во 
Санкт-Петербургского философского общества, 2003. – С. 15– 27.].  

Система освіти повинна бути терпимою по відношенню до новаторів. Це 
не просто зробити, оскільки терпимість легко вироджується в потурання. 
Складність завдання в тому, щоб організувати терпимість без потурання. 
Але й новатори повинні з розумінням ставитися до консерватизму 
суспільства, до традицій системи освіти. Несамовита жага слави, 
авторства, прагнення вписати своє ім'я в аннали науки – все це, що є, по 
суті, виявленням комплексу неповноцінності, може бути культивувати. 
Новатор має бути «більш філософом». Як казав Джелорамо Кардано: 
«Якщо душа смертна, то до чого їй порожній блиск слави, а якщо вона 
безсмертна, то тим більше порожній блиск миттєвої слави абсолютно не 
істотний для неї» [Пигров К. С. Инновации и образование / К. С. Пигров // 
Мировоззренческие и методологические проблемы разработки философии 
образования для ХХI века : сб. материалов конф. Серия «Symposium», вып. 
29. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2003. – 
С. 11– 15.]. 

Таким чином, поняття «традиція» і «інновація» діалектично 
взаємопов'язані. Традиція існує як база для інновацій, а інновація є основою 
для зародження традиції.  
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ПРАКТИКА АУТСОРСИНГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 
Світова економічна криза початку ХХІ століття виявилася потужним 

закликом до актуального як ніколи раніше скорочення державних витрат. 
Будь-які засоби, що спроможні зменшити податкове навантаження на 
населення беруться до розгляду. Аутсорсинг у державному управлінні 
сприймається авангардною ідеєю та життєздатним рішенням нагальної 
проблеми. Крім того, все більше державних установ дивиться на аутсорсинг 
як засіб для отримання конкретної доданої вартості від послуг, які 
надаються громадянам. Великобританія, США, Канада, Індія, Гонконг, 
Японія, Сінгапур демонструють сьогодні найвищій рівень залучення 
приватного сектору до вирішення широкого спектру державно-
управлінських задач. Такого роду залучення, насамперед, пов’язано із 
виробленням рішень для таких сегментів державного управління як 
пенсійне та соціальне забезпечення, оподаткування, реєстрація активів, 
фінансова допомога безробітним тощо. Окрім того, тяжіння державних 
урядів до більшої технологічної ефективності також сприяє зростанню 
зацікавленості аутсорсингом.  

Проте, аутсорсинг або залучення постачальників послуг з приватного 
сектору не є новою ідеєю для державних менеджерів. Уряди різних держав 
світу вже біля тридцяти років використовують відповідну практику для 
розв’язання різного роду оперативних потреб: від конструювання 
інфраструктури до консалтингових послуг. Це безпосередньо пов’язано із 
популяризацією концепції нового державного управління, яка досягла успіху 
у процесі упорядкування державних функцій шляхом адоптації методів та 
найкращих практик, якими раніше послуговувалися виключно компанії та 
організації приватного сектору. Новий державний менеджмент наполягає на 
пріоритеті ефективності та економічності у витратах коштів платників 
податків. Першорядна важливість надається експертизі якості виконання 
державно-управлінських функцій з урахуванням нового прочитання 
громадянина як споживача, що має отримати обслуговування на 
найвищому рівні компетентності та з найкращою результативністю. Новий 
державний менеджмент закликає до використання нових технологій для 
поліпшення часто повільних та бюрократичних протоколів державних 
установ. По суті, саме тут зароджується аутсорсинг у державному сегменті. 
Апеляція до структур приватного сектору є бізнес моделлю, яку відстоюють 
представники концепції нового державного управління. Вона поєднує два 
елементи – технології та технічну експертизу – яких вкрай бракує 
державним агентствам. 
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Існує декілька основних сфер послуг, стосовно яких державні структуру 
заключають контракти із представниками приватної царини. Управління 
фактичними даними (імена, соціальні статуси, номери медичних страховок, 
місця проживання тощо) потребує технологічності та автоматизації. 
Введення даних, підтримка баз даних, захист інформації – функції, що 
перебирають на себе постачальники з приватного сектору. Управління 
інфраструктурою (підтримка та управління численними мережами, 
системами безпеки, стандартизованими системами електронного 
листування тощо) делегується переважно приватним провайдерам 
інформаційно-технологічних послуг. Створення та управління заявами 
(портали електронного урядування, пенсійні реєстри, автоматизовані 
онлайн заяви тощо)  - елементи комп’ютерного забезпечення, що 
розробляється на замовлення уряду або інших державних установ 
сторонніми для державної системи провайдерами послуг. Також 
приватними постачальниками часто здійснюється функція підтримки 
споживачів. Вони отримують вхідні запити або у формі дзвінків, або ж у 
вигляді електронних форм, заповнених онлайн, стосовно конкретних 
програм уряду чи якогось державного агентства та відповідають на них. 

Аутсорсинг у державному управлінні має як низку переваг, так і ряд 
недоліків. До плюсів залучення постачальників послуг із приватного сектору 
можна віднести: потенціал щодо збереження витрат; зростання 
відповідальності провайдерів послуг через підвищення вимог в силу 
конкурентного характеру середовища та вимірювання продуктивності; більш 
якісне виконання управлінської роботи; доступ до новітніх знань та 
технологій; краще використання капіталу та оснащення; вища якість 
обслуговування; більша гнучкість у сфері послуг; розвиток місцевої 
промисловості; менше проблем у сфері відносин праці. До негативних 
сторін можуть бути зараховані: зменшення відповідальності уряду за 
контрактні послуги; загроза конфіденційності персональної інформації; 
можливість змов на торгах та інші проблеми тендерів; втрата контролю над 
контрактними послугами з боку уряду; витрати на аутсорсинг; економія 
уряду через втрати в інших сферах; вплив на рівень зайнятості та на 
заробітну плату і умови праці працівників підрядників. 

З урахуванням вище перерахованих переваг та недоліків, що веде за 
собою аутсорсинг у державному менеджменті, залучення представників 
приватного сектору до вирішення окремих завдань управління публічним 
сегментом може використовуватися як тимчасова модель для розв’язання 
конкретних нагальних проблем, однак баланс важелів впливу державних та 
приватних структур має бути пріоритетом на всіх етапах аутсорсингу задля 
запобігання виразному прояву його негативних аспектів і акцентуації на 
перевагах. 
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ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЮ 
ОСВІТОЮ: СТАНОВЛЕННЯ І СУПЕРЕЧНОСТІ 

 
Сьогодні державне управління в освіті характеризується недостатньою 

ефективністю та неповною відповідністю потребам суспільства. 
Неузгодженість ринку праці та освітніх послуг, низький рівень заробітної 
плати освітян, часткове безробіття, незадіяність роботодавців до 
розв’язання проблеми працевлаштування вимагають докорінних змін у 
системі державного управління освітою.  

Одним із способів розв’язання проблем є ширше залучення 
громадськості до цієї системи і на основі цього упровадження моделі 
державно-громадського управління освітою в Україні взагалі й вищої, 
зокрема [Управління освітою / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова: 
монографія; за наук. ред. Беха В.П.; редкол.: В.П. Бех (голова), М.В. 
Михайліченко (заст.голови) [та ін.] – К.:Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2013.]. Так, проектом Концепції розвитку освіти на 
період 2015-2025 рр. (МОН України) передбачено запровадити нові 
програми підготовки адміністраторів з питань освітнього менеджменту і 
лідерства в педагогічних університетах. Підтвердженням цьому є позиція 
Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України, яка передбачає 
проектом Закону України "Про освіту" (2015) посилення ролі державно-
громадського партнерства та забезпечення державно-громадських форм 
управління у сфері освіти. 

Державно-громадське управління вищою освітою є ефективним 
чинником функціонування як самої системи вищої освіти, так і її кінцевого 
результату – соціальної ефективності. При цьому регулятором впливу на 
систему вищої освіти є не тільки державні органи, а й ринок праці, 
громадськість, освітні установи тощо. З цієї позиції сутність державного й 
громадського компонентів в управлінні вищою освітою визначається 
такими складовими [Волкова Н. В. Визначення ефективності державного 
управління освітою. / Н. В. Волкова // [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/VolkovaNV.pdf.; 
Управління освітою / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова: 
монографія; за наук. ред. Беха В.П.; редкол.: В.П. Бех (голова), М.В. 
Михайліченко (заст.голови) [та ін.] – К.:Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2013.]: 1) ефективність державного управління освітою 
(виконавська дисципліна суб’єктів підконтрольної сфери (навчальних 
закладів); формування і розміщення державного замовлення; фінансове 
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забезпечення; ефективне і цільове використання бюджетних коштів); 
2) ефективність громадського управління освітою (кон’юнктура ринку 
освітніх послуг; ціноутворення платних послуг; формування престижу 
напрямів навчання). 

На сьогодні в Україні виділяють два основних напрями суперечностей у 
галузі вищої освіти [Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу 
освіту: навч. посіб. / [За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та ін.]. – 
Львів: Видавництво "Компанія "Манускрипт"", 2014.]: 1) горизонтальний 
напрям – умовно між регіонами щодо прийняття тієї чи іншої системи 
забезпечення якості (захід швидше віддає перевагу європейській системі, 
схід прагне зберегти існуючу, жорстко централізовану і авторитарну, 
успадковану з минулого і не реформовану досі); 2) вертикальний напрям – 
недовіра суспільства до всіх суб'єктів та інституцій освіти і, як наслідок, до 
результатів освіти. 

Для сучасної ситуації на ринку праці України сьогодні характерні такі 
тенденції, як зменшення кількості економічно активного населення 
працездатного віку; наявність значної невідповідності у співвідношенні 
попиту та пропозиції в розрізі деяких професій; значна диференціація 
розмірів заробітної плати; зростання потреби підприємств у 
висококваліфікованих фахівцях, які мають, окрім спеціалізованої 
професійної підготовки, навички інноваційної, підприємницької та 
управлінської діяльності; неспроможність багатьох роботодавців 
забезпечувати навчання і розвиток персоналу тощо.  

Ринок освітніх послуг в Україні вирізняють: зростання конкуренції вищих 
навчальних закладів за абітурієнта; нерівні конкурентні умови за успішних 
студентів, що стає причиною зменшення насамперед кількості приватних 
(приватної форми власності) закладів; одержавлення системи вищої 
освіти, домінування в освітній політиці інтересів менеджменту великих 
державних університетів; зорієнтованість вищої освіти передусім не на 
потреби економіки, а на необґрунтований попит молоді на деякі 
спеціальності; відсутність дієвих прозорих механізмів формування 
державного замовлення на підготовку спеціалістів; не створено незалежної 
агенції зовнішнього оцінювання якості; бракує дієвих механізмів 
інтернаціоналізації та забезпечення академічної мобільності студентів та 
викладачів (складні процедури визнання документів про освіту 
(нострифікація), наукових ступенів та вчених звань, здобутих за кордоном 
та ін.); зростання зацікавленості студентів у виробничій практиці; 
формування нової системи – "навчання протягом життя", яка передбачає 
дистанційне, неформальне навчання на робочому місці, гнучкі траєкторії 
навчання тощо.  

Це вказує на значний розрив між замовниками та виконавцями освітніх 
послуг. Об’єднуючу роль для подолання негативних тенденцій мають 
відігравати університети, оскільки "роль університету у вихованні людини з 
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громадянською позицією неухильно зростатиме як з огляду на масовий 
характер вищої освіти у цілому світі, так і на специфічно українську 
статистику, за якою понад 70 відс. випускників шкіл продовжують свою 
освіту в університетах" [Добко Т. Інтелектуал та університет: обскурантизм 
чи культура інтелекту? / Тарас Добко // Ідеологія і політика. – 2012. – №2.]. 
Важливу роль в управлінні університетом відіграватимуть ради 
роботодавців та громадські освітні організації, для співпраці з якими 
основними завданнями є підвищення якісного рівня освіти з урахуванням 
європейських вимог, посилення ефективності використання фінансових та 
матеріально-технічних ресурсів, встановлення відповідності підготовки 
фахівців потребам ринку праці, проходження практик, підвищення 
кваліфікації і стажування викладачів на підприємствах, узгодження 
конкретного змісту навчання, визначення потрібних кваліфікацій тощо. 

 
І. І. Петренко, канд. політ. наук, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
i.i.petrenko@icloud.com 

 
РІВНІ ТА РІЗНОВИДИ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Проблематика аналізу державної політики безсумнівно є дуже 

актуальною сьогодні у зв’язку з розбудовою та вдосконаленням політичних 
інститутів нашого суспільства. Ефективне державне управління можливе 
лише за умови наукового супроводу державно-управлінських рішень. 
Дієвим механізмом підвищення якості функціонування державного 
механізму є всебічне та системне використання здобутків експертно-
аналітичної діяльності. Очевидно, що державні службовці, які приймають 
суспільно-важливі рішення на всіх рівнях державної влади потребують 
науково обґрунтованих рекомендацій з боку висококваліфікованих 
фахівців. Таких спеціалістів також потребує і саме суспільство, що прагне 
ефективно впливати на владу і домагатися вирішення важливих 
суспільних проблем чи задоволення нагальних суспільних потреб. 

Аналіз державної політики досить молода прикладна наука та сфера 
практичної діяльності. Тому навколо неї точиться багато дискусій з 
приводу понять, категорій, типології, технологій тощо. Однією з 
молорозроблених проблем аналізу державної політики є рівні та типологія 
аналізу державної політики. Отже, метою нашого дослідження є 
виокремлення рівнів аналізу державної політики та систематизація його 
основних різновидів. 

Аналіз державної політики здійснюється на трьох рівнях – 
теоретичному, практичному і методологічному. На теоретичному рівні 
аналіз державної політики зосереджується на взаємозв’язку детермінантів 
(причин виникнення) та змісту (завдання, наміри, визначення проблеми і 
засоби її вирішення) державної політики, тобто він спрямований на 
пояснення природи державної політики, її властивостей та змісту. 
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Прикладний рівень аналізу державної політики зосереджує увагу на зв’язку 
між змістом державної політики та її наслідками. Він безпосередньо 
стосується з’ясування адекватності, ефективності та доцільності 
використання тієї чи іншої альтернативи державної політики. Цей рівень 
аналізу державної політики передбачає наявність певного контексту, 
розглядає конкретні події та явища суспільного буття, тобто загалом 
спрямований на конкретну державну політики в конкретних умовах. Він має 
чітку просторово-часову орієнтацію. На відміну від теоретичного рівня, 
практичний має великий перетворюючий потенціал. 

Ці два рівні аналізу державної політики також відрізняються 
інституційно і переслідують, зазвичай, різні цілі. Суб’єктами, що 
здійснюють теоретичний аналіз державної політики частіше за все 
витупають університети і незалежні аналітичні центри, а практичний аналіз 
державної політики здійснюють експерти-аналітики, які можуть бути як 
державними службовцями, так і працювати в приватних консультаційних 
фірмах, безпосередньо для уряду і зацікавлених груп. Теоретичний рівень 
аналізу державної політики створює інформацію, теорію і моделі, які 
використовуються для практичного вироблення державної політики. В 
свою чергу прикладний аналіз державної політики надає важливий 
матеріал для теоретичних узагальнень. 

Відповідно методологічний рівень аналізу державної політики 
відповідає за вироблення, критичну оцінку й правильне використання 
політико-релевантного знання. Методологія аналізу державної політики – 
це певні стандарти та процедури відбору загальних принципів і підходів 
для раціонального дослідження типових проблем та ефективного 
вирішення практичних завдань вироблення, реалізації та оцінювання 
державної політики. Таким чином, методологія експертно-аналітичної 
діяльності відповідає за загальні принципи побудови алгоритмів 
прикладного дослідження політичних явищ та процесів. Фактично 
методологічний рівень пов’язує між собою теоретичний і прикладний 
аналіз державної політики, дає основу для істинності, верифікованості, 
релевантності та валідності знань, якими вони оперують. 

Існує досить багато підходів до класифікації аналізу державної 
політики. У найбільш загальному плані виокремлюють теоретичний і 
прикладний аналіз політики. Хоча їх органічний взаємозв’язок і 
неможливість існування одного без іншого наштовхують на думку про те, 
що це радше не види, а рівні аналізу державної політики. Західні 
дослідники, виокремлюючи той чи інший вид аналізу державної політики, 
не завжди чітко окреслюють підставу такого поділу. Так, західні науковці 
виокремлюють: аналіз визначення державної політики; аналіз змісту 
державної політики; моніторинг і оцінку впровадження державної політики; 
інформацію для державної політики і адекватність державної політики. 
Досить складно визначити підстави такої класифікації, напевно, що це, по-
перше, політичний процес і, по-друге, функціональне призначення аналізу 
державної політики. 

На основі опрацьованих різних підходів до виокремлення різновидів 
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аналізу державної політики запропонуємо комплексну типологію аналізу 
державної політики. Таким чином, аналіз державної політики можна 
класифікувати за такими підставами: 

 за метою, суб’єктами і масштабами здійснення: внутрішній (аналіз у 
межах процесу здійснення політики і для нього) і зовнішній (аналіз процесу 
здійснення публічної політики або аналіз політики про політику) аналіз 
державної політики; 

 залежно від предмету дослідження: аналіз детермінант (причин 
виникнення), аналіз змісту (мета, цілі, завдання, ресурси, засоби), аналіз 
впливів державної політики; емпіричний (аналіз фактів політики), 
оцінювальний (аналіз цінності та цінностей політики) та нормативний 
(вироблення рекомендацій); 

 за ступенем відображення об’єкта: загальний аналіз політики (з 
точки зору відображення політики, вираження нею інтересів суб’єктів і як 
інституту), галузевий аналіз політики (аналіз певної галузі політики, 
наприклад наліз економічної політики чи соціальної політики) та 
спеціальний аналіз політики (аналіз політики з позиції певної проблеми, 
наприклад, з точки зору ресурсів, мети і т.п.); 

 за основними видами людської діяльності: науково-дослідний аналіз 
політики  (осмислення її з точки зору наукової обґрунтованості), 
праксеологічний аналіз політики (осмислення політики з точки зору 
практичної ефективності) й аксіологічний аналіз політики (аналіз політики з 
точки зору ціннісного підходу до політики, наприклад, з позиції моральних 
цінностей); 

 за функціональним призначенням: дослідницький аналіз політики 
(передбачає вивчення політики), проектний аналіз політики (орієнтований 
на розробку та реалізацію політичного проекту) і консультаційний аналіз 
політики (є специфічним різновидом політичного управлінського 
консультування); 

 залежно від часової орієнтації: дескриптивний (передбачає опис 
наслідків вже прийнятої державної політики), який включає 
ретроспективний (передбачає історичний аналіз попередньої державної 
політики) і оціночний (передбачає оцінку поточної державної політики по 
мірі її реалізації); перспективний (передбачає аналіз можливих наслідків 
пропонованих альтернатив державної політики), який включає 
прогностичний (надає проекцію можливих результатів тих чи інших 
альтернативних державної політики), прескриптивний (спрямований на 
прийняття рішень та дій, що здатні привести до конкретних результатів). 

Звичайно дана класифікація не є абсолютно повною і завершеною, 
вона потребує доопрацювання і покращення в міру поглиблення 
дослідження проблематики аналізу державної політики. Але вона є 
змістовною і дає можливість комплексно охопити питання типології аналізу 
державної політики. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

Проблема державної політики інноваційного розвитку актуалізується в 
світлі сучасних глобалізаційних процесів, та всезростаючої ролі 
інформаційних та інших новітніх технологій, які є рушійною силою розвитку 
сучасної держави, що є особливо актуальним для України. Також все 
більшої значущості набувають інноваційні процеси та управління в різних 
сферах теоретичної і практичної діяльності. Інновації стають все більш 
глобальними і всеосяжними. У зв'язку з цим природним представляється 
інтерес дослідників до визначення сутності інновацій в різних галузях 
наукового знання. Державне управління, вирішуючи питання про сутнісні 
підстави і розвиток сучасної держави, так само проявляє інтерес до даної 
проблематики і в законодавчому в культурологічному, і в 
епістемологічному і навіть в етичному аспектах. В даний час під інновацією 
розуміється запроваджене і доведене до масового споживання 
нововведення у вигляді товару, послуги, технології або іншого продукту 
(матеріального чи символічного). Слід підкреслити, що «інновація 
відноситься не просто до створення і поширення нововведень, а й до таких 
змін, які носять істотніший характер, це зміни в способі діяльності, стилі 
мислення. 

Інновація, на думку більшості дослідників, припускає цільову зміну в 
структурі або функціонуванні системи. Особливістю сучасної інноваційної 
діяльності є те, що вона базується на фундаментальних знаннях і 
прикладних дослідженнях, тобто включена в складну, спеціалізовану 
систему духовно-практичного освоєння дійсності. В рамках цієї системи 
сформовані і розвиваються технології масового виробництва знання і 
нових проблем і завдань, вирішення яких призводить і до оновлення 
уявлень про реальність, і оновлення системи соціально-політичного, 
економічного буття людини. В цьому зв'язку назріла розробка державної 
політики інноваційного розвитку з позицій державного управління. 

З позицій нашого дослідження найбільшої уваги заслуговує підхід що 
розглядає державну політику інноваційного розвитку як сукупність 
суспільно-економічних відносин між державою й іншими суб'єктами 
науково-технічної діяльності із приводу створення, перетворення й 
використання інновацій для відновлення всіх сфер життєдіяльності людей 
при збалансованості інтересів всіх учасників інноваційних процесів [Гаман 
М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід / 
Гаман М.В. – К.: Вікторія, 2004. С. 236]. 

Так, аналогічне визначення приводять і інші автори. Наприклад, О.І. 
Дацій бачить в інноваційній політиці частину загальнодержавної політики в 
області розробки й реалізації програмно-цільових завдань розвитку 
інноваційної сфери, нормативно-правового регулювання функцій суб'єктів і 
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об'єктів інноваційної політики, їхніх відносин; організації й контролю 
інноваційної діяльності з урахуванням прав і інтересів всіх її суб'єктів, у т.ч. 
держави [Дацій О.І. Державне регулювання інноваційної діяльності / О.І. 
Дацій // Економіка АПК. – 2004. − № 3. – С. с.97]. 

На наш погляд, особливістю сучасної інноваційної політики в 
розвинених країнах світу є її єдність із податковою, амортизаційною, 
антимонопольною політикою. Невипадково в західних джерелах, а також у 
вітчизняних публікаціях під інноваційною політикою розуміється сукупність 
заходів, пов'язаних із просуванням нової або поліпшеної продукції на 
ринок. Іншими словами, інноваційна політика − це створення загальних 
сприятливих умов, що стимулюють безперервні інноваційні процеси. На 
Заході, головним чином, це чітко проглядається в США, будь-який наданий 
державою стимул (податковий, нормативно-правовий, кредитний, 
антимонопольний) веде до росту інноваційної активності. В основі такого 
підходу лежить фактична відмова від спроб сформулювати й реалізувати 
на практиці специфічний комплекс заходів, спрямованих на розвиток 
винятково інноваційних процесів. 

Отже у науковій літературі широко поширені точки зору про те, що 
інноваційна політика може спочатку бути розроблена й реалізована на 
регіональному рівні, йти від регіону. У цьому, безумовно, є своє 
раціональне зерно. Можливо, найбільш кризові, у т.ч. дотаційні регіони, з 
яких, як показує світовий досвід, почнеться процес реструктуризації, 
стануть локомотивами інноваційного процесу. А кроком у цьому напрямку 
повинне бути формування нової моделі регіонального розвитку, зміна 
трансферної політики державного центра, що стимулює інноваційні 
процеси й максимальне використання внутрішніх ресурсів розвитку 
регіонів для подолання різних економічних, соціальних, політичних 
проблем на шляху стійкого розвитку за рахунок створення й впровадження 
принципово нових інноваційних товарів. 
 

А. М. Порайко, здобувач, 
Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ 

halychanyn@gmail.com 
 

ДЕМОКРАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПРОТИДІЇ 

БЮРОКРАТИЗМУ 
 

Зміцнення української держави як інституції не можливо без 
реформування системи державного управління на загальновизнаних 
принципах демократії, гуманізму, соціальної справедливості, забезпечення 
прав й свобод людини і громадянина тощо. Головними ціннісними 
детермінантами цього процесу є формування духовної незалежності 
суспільства, політичної й управлінської еліти, прийняття і впровадження 
державної національної ідеї, політичного, економічного та ідеологічного 
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плюралізму. 
Протягом періоду незалежної України вище керівництво країни постійно 

намагається запевнити громадян про непохитність демократичних 
стандартів, які запроваджуються в державі, однозначність підтримання 
західного шляху просування нашого суспільства, хоча глобальні негативні 
явища так і залишаються не подоланими. До останнього періоду будь-які 
державницькі реформи відбувалися поза реальною участю громадськості. 
Про громадян та їхні потреби, як правило, згадували лише на передодні 
виборів, а після їх проведення швидко забували і про політичну програму, 
й про необхідність забезпечення соціальних гарантій і т. д. Представники 
владної верхівки до останнього не розуміли, що без участі широких мас 
реформування суспільних процесів не ефективне, а ігнорування інтересів 
громадянського суспільства, посилене зростанням бюрократизму і корупції, 
може призвести до зміни влади революційним шляхом. 

Бюрократизм – це антипод демократичної держави, фактор, який 
дестабілізує і гальмує економічні, соціальні та суспільні процеси. Крім того, 
він ставить під загрозу побудову в Україні демократичного громадянського 
суспільства, ефективну реалізацію конституційних прав і свобод громадян. 

Особливістю країн з розвиненою демократією, на відміну від 
авторитарних і тоталітарних, є не тільки гарантія держави вільних і чесних 
виборів, а й взаємодія чиновників з населенням на основі принципів 
справедливості і неупередженості. 

Реформування державного управління на демократичних засадах з 
метою мінімізації бюрократизму потребує, щоб до управління державою 
прийшла нова генерація фахівців, у свідомості якої є розуміння, що 
державний діяч перебуває на службі у народу, а не навпаки. У цьому 
полягає важлива відмінність сучасної державної служби від 
бюрократичного апарату командно-адміністративної системи. Реалії життя 
вимагають нової свідомості людей, яким належить продовжувати 
демократичні перетворення в державі. При цьому нова свідомість 
службовців має базуватись на знанні та вмінні вчасно та якісно 
застосувати право.  

До особливостей бюрократизму в системі державного управління 
України належать: значний вплив на бюрократичну систему незалежної 
України радянської номенклатури, яка за відсутності люстрації 
забезпечила "наступність і збереження інституційної пам’яті" радянської 
партійної бюрократії разом із усіма бюрократичними вадами; слабкість 
громадянського суспільства, яке ще донедавна не могло і не вміло 
ефективно впливати на прийняття управлінських рішень, контролювати 
діяльність держави та прояви бюрократизму в публічному секторі; 
побудова державного апарату за "державоцентриським" принципом, який 
не відповідає реаліям сьогодення й потребує запровадження 
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демократичних засад для покращення ситуації; відсутність доброчесності в 
діяльності державних службовців, як необхідної умови якісної бюрократії в 
системі державного управління; 

Оскільки бюрократизм призводить до відмежування бюрократичного 
апарату від виконання функцій держави на благо суспільства, це 
забезпечує його незалежність і дає змогу використовувати владні 
повноваження з корисною для себе метою. Виконуючи службові обов’язки, 
управлінці нерідко вдаються до зловживань повноваженнями і становищем 
з метою незаконного збагачення. Отже, бюрократизм сприяє поширенню 
корупції в державному управління. 

Низька заробітна плата держслужбовців, неефективність контролю та 
нагляду за їх діяльністю, корупція при проходженні ними служби 
призводить до низького рівня кваліфікації чиновників. Слабкість державної 
політики у сфері державної служби потребує переоцінки основних цілей, 
завдань та принципів функціонування цього інституту, забезпечення 
ефективної роботи державного апарату відповідно до компетенції. В 
основу цієї політики повинна бути покладена теза, що державний 
службовець – це професія. Як правило в сучасних умовах не достатньо 
лише фахової освіти, щоб належним чином виконувати державницькі 
функції. Потрібно ще отримати додаткову освіту за фахом державне 
управління, що повинно забезпечити комплексне розуміння усіх процесів у 
державі відповідно до сучасних швидкоплинних змін. Цей Веберівсьий 
принцип повинен бути закріплений у новому законі про державну службу.  

Бюрократизм являє собою дезорганізаційний фактор, який суттєво 
знижує ефективність управління. За допомогою громадського контролю, 
запровадження принципів відкритості і прозорості системи державного 
управління, можна не тільки виявити, а й попередити відхилення, помилки 
й недоліки управління. Водночас слабість громадянського суспільства та 
демократичних засобів управління сприяють поширенню бюрократизму в 
системі державного управління.  

Бюрократизму складно протидіяти завдяки властивостям бюрократії до 
адаптації. Такими засобами пристосування подекуди виступають чисельні 
способи модернізації класичних принципів бюрократичного апарату. Вони 
можуть включати також симбіоз бюрократії і демократії. За умови загрози 
втратити посади (наприклад, коли мова йде про скорочення державного 
апарату), чиновники змушені сприймати будь-які зміні, у тому числі 
децентралізацію влади. Отже, демократизація державного управління 
повинна стати дієвим засобом зменшення бюрократизму в державі. 
  



101  

О. А. Таньчук, здобувач, 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК НОВА ПАРАДИГМА УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменувався зміною парадигми 
державного управління. Нові реалії життя сучасного суспільства вимагають 
нових підходів до державного управління. Традиційний спосіб управління, 
заснований на чітких бюрократичних процедурах та реалізації владних 
повноважень необхідно замінити на спосіб публічного управління, 
зорієнтований на надання якісних публічних послуг. Головними для 
інституцій нового покоління є мотивація та отримання результату. 
Необхідним є підвищення продуктивності роботи державних органів та 
установ, запровадження ринкового стилю управління, децентралізація, 
фокусування уваги на результатах, а не на процедурах. Ключовим 
аспектом державного управління є держава, у той час як ключовим 
аспектом публічного управління є народ. 

Не зважаючи на значний доробок учених у різних аспектах даної 
проблеми наразі не сформовано цілісного погляду на публічне управління 
як нову модель менеджменту у державному секторі. 

Публічна діяльність – це репрезентована у публічній сфері активність 
політичних та неполітичних акторів, які через взаємодію прагнуть 
реалізувати власний інтерес. А публічна сфера – це простір вільного 
дискурсу різних приватних інтересів та їх вільного відбору шляхом 
громадської оцінки, селективний відбір більш суспільно-значущих оцінок з 
метою їх включення до вироблення державної політики. Держава втрачає 
монополію на публічну діяльність, її взаємодія з іншими акторами стає 
більш гнучкою. Змістом публічної діяльності є колективні дії різних акторів і 
відповідно стратегії акторів є основними детермінантами публічної 
діяльності. 

У сучасних країнах відбувається зміна моноцентричного, 
ієрархізованого і спрямованого зверху вниз уявлення про державне 
управління на принцип багаторівневої публічної політики та управління. 
Централізоване управління та регулювання заміщується багатополюсним, 
для якого є характерними наявність багатьох рівнів і центрів діяльності, 
високий ступінь незалежності між численними акторами з різними 
інтересами. Це означає, що діяльність вже не окреслюється 
встановленими та назавжди закріпленими правилами. Правила виникають 
під час взаємодії акторів різних рівнів протягом усього процесу публічної 
політики. Зміни у грі політичних сил визначаються природою політичних 
проблем та зростанням значення самих акторів та їх позицій. 

Держава перестає бути єдиним суб’єктом прийняття публічних рішень. 
Все більше і більше на процес вироблення та реалізації рішень здійснюють 
вплив інститути громадянського суспільства. Держава починає діяти в 
публічній сфері, де вона змушена взаємодіяти з іншими інститутами, 
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обгрунтовувати свої рішення, шукати підтримки, домовлятись і 
поступатись. Рішення держави повинні пройти легітимний спосіб 
формування та публічне схвалення. З огляду на це, публічне рішення 
зажди буде передбачати можливість представлення та узгодження позицій 
зацікавлених сторін. 

Суспільство все більше починає тиснути на уряд, перед яким постає 
все більше і більше проблем. З огляду на це, державне управління 
потребує якісних змін. Сучасна демократія – це вже не “влада більшості” 
та функціонування представницьких інститутів, це наявність конкурентного 
середовища та представлення інтересів у виробленні програм державної 
політики. Якість державного менеджменту безпосередньо залежить від 
рівноваги у політико-адміністративній системі та впровадженні тих 
механізмів управління, до яких не лише готове, а і яких потребує 
суспільство. 

Публічне управління – це зовнішньо орієнтована діяльність 
уповноважених суб’єктів, пов’язана з реалізацією політичних рішень та 
впровадженням у життя положень Конституції та законів України. Публічне 
управління являє собою різновид суспільно корисної діяльності, яка 
здійснюється певною сукупністю суб’єктів. Публічне управління є формою 
діяльності органів виконавчої влади. Публічне управління і політична 
діяльність повинні бути розмежовані, адже порушення порядку здійснення 
публічного управління та політичної діяльності тягне за собою різні правові 
наслідки, зокрема і різну юридичну відповідальність. 

Публічне управління проявляється лише у зовнішніх відносинах органів 
виконавчої влади з іншими органами публічної влади, а також приватними 
особами. Тобто, необхідно розрізняти публічне управління від внутрішньо 
управлінської діяльності. Вони відрізняються за багатьма ознаками 
(правовим регулюванням, юридичними наслідками, суб’єктним складом 
тощо), тому не можуть бути об’єднані у межах однієї категорії. Спільним 
для них є лише те, що вони регулюються нормами адміністративного 
права. 

Отже, публічне управління – це нова парадигма функціонування 
держави, яка по-новому визначає зміст державних (публічних) рішень. 
Публічне управління передбачає багатополюсність у прийнятті рішень, 
зміст яких визначається взаємодією різноманітних акторів публічної 
політики (держави, громадськості, груп інтересів). Саме стратегії акторів 
визначають архітектуру кінцевого рішення, яке втілюється державними 
органами при підтримці або спільно з недержавними інституціями, а саме 
публічне управління є максимально відкритим і прозорим. 

Публічне управління на відміну від класичного прямого адміністрування 
здійснюється не лише у вертикальному вимірі (органами виконавчої 
влади), а й у горизонтальному вимірі політичного процесу. Горизонтальний 
вимір доповнює ієрархічність та інструментальність вертикального виміру 
комунікативністю, тобто наголошує на необхідності врахування зв’язків між 
зацікавленими акторами, які пропонують альтернативи публічного 
рішення. Горизонтальна складова дуже сильно впливає на кінцеве 
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публічне рішення, яке приймає бюрократ. Отже, ефективне публічне 
управління можливе лише тоді, коли воно залучає до процесу прийняття 
рішень ключових акторів, які утворюють горизонтальну складову. Публічне 
управління здійснюється колективно, з врахуванням легітимних інтересів 
різних груп суспільства через діалог між владними структурами та 
громадянським суспільством. 
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ФІЗИЧНА МУЗИКА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
(ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ "ОВОЧЕВИХ" ОРКЕСТРІВ) 

 
У ХХІ ст. тиранією визнано шум, який тепер став невід’ємною частиною 

життя людини цифрової епохи. Шум ми можемо назвати фізичною музикою 
через процеси омузикалення ритмічних форм інтелектом, які 
супроводжують нас завжди. Шуми стали використовувати у різних 
напрямках музики – від академічної і до експериментальної. Виникли 
спеціальні жанри типу нойзу, шугейзу, lo-fi, а у академічній музиці 
використовуються терміни сонорика, спектральність, конкретність тощо. 
З’являються нові музиканти, що виконують експериментальну музику, 
використовуючи для цього предмети побуту, продукти харчування, а також 
це масштабні проекти з використанням індустріальної техніки. На нашу 
думку, становлення фізичної музики відбулось через такі прояви як 
культурна травма, перехід у цифрову епоху, виокремленням не-мистецтва 
у культурі та експерименти у музичній сфері.  

У культурології та соціології було визначено поняття "культурна 
травма". Р. Айєрман дав наступне визначення: "Під культурною травмою я 
розумію дискурсивну відповідь на розрив соціальної тканини, - коли 
стабільна колективна ідентичність, приголомшена травматичною подією 
відчуває необхідність в оновленні наративу про себе (re-narration) і 
відновлення" [Eyerman R. Intellectuals and cultural trauma // European 
Journal of Social Theory. 2011. Vol. 14. № 4. P. 453–467]. Польський 
соціолог П. Штомпка виводить чотири ознаки соціальних змін: 1) 
несподіваність і швидкість; 2) радикальність, всесторонність і глибина; 3) 
екзогенна подія, що непідвладна нашому впливу ("страждання від 
травми"); 4) сприймається як дещо шокуюче і відштовхуюче. [Штомпка П. 
б) Культурная травма в посткуммунистическом обществе (статья вторая) // 
Социс. 2001. №2 – С. 3-12]. При цьому, він виділяє три сфери прояву 
культурної травми: демографічна, сфера соціальної структури і культурна 
сфера – основою є "рани на тканині культури": високий рівень соціальної 
фрустрованості окремих груп, різкі зміни в соціальній ідентичності, 
негативний окрас соціальних уявлень стосовно ієрархії. Травму 
безпосередньо отримали активні користувачі ЗМК –  сьогодні немає 
людей, які змогли б якось оминути "перешкоди" та зберегти тверезий 
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погляд на соціокультурні процеси. Якщо актуальними на сьогоднішній день 
є питання медіааскетизму, даушифтінгу чи різним еко-ініціативам – то це 
100% прояви культурної травми. Тому активно розвиваються такі спроби 
показати природу з точки зору мистецтв як ленд-арт (візуально-
прикладний спосіб) та музика навколишнього середовища (фізична: 
"овочеві" оркестри та звуки природи). Ескапізм митців – це самозахист від 
диктованих соціумом умов для творчості, а його мета – створення 
власного ґрунту для творчості. Сьогодні ми можемо розділити мистецтво 
на такі групи: масове, популярне, елітарне та не-мистецтво ("Не-мистецтво 
– в більшій мірі мистецтво, ніж саме мистецтво" [Капроу А. Искусство 
которое не может быть искусством. ХЖ. 17, 1998. – С. 4]). Не-мистецтво – 
це необмежений простір для творчості, непідвладний різним сучасним 
віянням і трендам та поєднує у собі академічне мистецтво з пост-
культурним. Доречною буде згадка "Маніфесту" Георга Масьюнаса, у 
якому сказано, що будь-яка річ може бути мистецтвом і будь-яка людина 
може його практикувати. Музична культура так само трансформувалась у 
цю сторону: через експеримент зі звуком. З розвитком технологій ми 
можемо використовувати різні електронні, електро-акустичні інструменти 
тощо, а за допомогою мікшерних пультів цілком змінити уявлення про 
можливість звучання відомого акустичного інструменту. Але тут є і прояви 
музичного медіаскетизму – небажання використовувати електронні 
інструменти для досягнення електронного звучання. Так ритми можна 
знаходити у будь-якому ударі (дерево, скло), а цікаві електронні звуки – з 
овочів. У музичній теорії та літературі така техніка отримала назву 
спектральної – це особлива техніка написання музики, яка ставить за мету 
розробку ієрархічної системи музичної мови, основними елементами якої є 
тембри, а ідеєю є музичне мистецтво як мистецтво звуку, що використовує 
внутрішні акустичні властивості звуків (звукового спектру) в якості основи її 
композиційного матеріалу. Таким чином, під визначення "спектральна 
музика" потрапляє взагалі все те, що пов’язане з перекладом акустичних 
знань про звук в музичну композицію". Звісно, не кожний шум може стати 
повноцінним музичним звуком. Різниця полягає у естетизації останнього, 
він "піднесений" над буденністю своєю експресивною дією на людину і 
отримує певні функції. Саме тому, виникнення у лютому 1998 р. Першого 
Віденського "овочевого" оркестру було цілком логічним у плані розвитку 
культури. 

"Музика на овочах" – це експеримент, який є прямим проявом фізичної 
музики. Наступними за Віденським овочевим оркестром стали виникати 
Лондонський, Лонг-Айлендський та оркестр "Паприкалаба". 

Ці оркестри об’єднує не лише любов до овочів, а й спроба зробити 
музику ще більш доступною, ніж вона є зараз, вони пропагують ідею 
омузикалення "немузичних" інструментів. "Овочеві" оркестри дедалі 
більше приваблюють маси, тому серед музикантів поширеною є практика 
відкритих репетицій-концертів, а також майстер-класів з виготовлення 
музичних інструментів. Для музичної педагогіки саме такі експерименти 
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дають вагомі результати: у дітей немає естетичної заангажованості. 
Створення музичних інструментів з овочів відіграє у еко-обізнаності 
молодого покоління та адаптування до здорового способу життя. На нашу 
думку, "овочева" музика – це екологічна ініціатива, основною метою якої є 
пошук нових методів не мімезису природи у мистецтві, а мімезису у 
природі цифрового світу.  "Овочевий" оркестр – це "community-based art", 
це феномен, у якому маніфеструється гучність, складність музичної 
фактури та електронне звучання (через допоміжні пристрої). Це спосіб 
показати всі сучасні музичні тенденції без електроніки, а за допомогою 
продуктів харчування, які дає природа. Це екологічний спосіб дарування 
радості і щастя, абсурду, фолку, свободи і щирості. "Овочеві" оркестри 
стали важливою складовою фестивальної культури та тим осередком, 
який може збирати великі концертні зали для сольних виступів. 
Актуальності набирає ініціатива створення електронної музики за 
допомогою підручних засобів (фрукти і овочі): за допомогою пристрою 
"Makey Makey”, який перетворює побутові предмети на пульти управління, 
джойстики та музичні клавіатури. До такого експерименту звернулись такі 
музиканти як Playtronica та j.viewz. Саме тому на овочах можна виконувати 
дуже різну музику, починаючи з каверів на панк-групи і закінчуючи 
самостійними композиціями в актуальних жанрах сучасної академічної 
музики. "Овочева" музика повинна звернути увагу суспільства до 
екологічних проблем у світі, мінімалізму у стилі життя та показати, що межі 
дивовижності природи ще не до кінця вивчені і що людину, яка має доступ 
фактично до всіх світових знань, ще можна здивувати. 
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ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ. В СИСТЕМІ 
СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 
Останні десятиліття позначені сплеском надзвичайного інтересу до 

біографії в широкому розумінні: і як до літературного жанру, і як до 
наукової методології в різних галузях гуманітарного знання. Крім того, на 
сьогодні очевидним є те, що склад сучасного біографічного тексту 
принципово змінився. Йдеться про рівень претендувань біографії і про 
зміну характеру можливостей цього письма. Докорінні трансформації, які 
відбулися у науці в ХХ – ХХІ столітті дозволили побачити в біографізмі 
виключно перспективні евристичні можливості. Тим не менш, стратегії та 
методологія філософського аналізу біографії й дотепер знаходяться в 
стадії становлення. "Біографія (біографічна традиція, біографічне письмо) 
потребує автентичної теоретичної доктрини та методологічної бази, перш 
за все, для того, щоб відповідним чином осмислити свої перспективи у 
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сучасній гуманітаристиці",- пише український філософ О.Валевський 
[Валевский А.Л. Основы биографики / А.Л.Валевский. – К.: Наукова 
думка,1993.- С.2.] 

Між тим, філософський аналіз є необхідним, враховуючи 
міждисциплінарність біографічного підходу. Відповідно, дослідження, 
присвячені історії формування та застосування біографічного методу, є 
необхідними і актуальними. 

Появу біографічного методу певним чином підготувала практика 
романтизму з його культом життєтворчості, а також герменевтична теорія 
Ф.Шлеєрмахера, який стверджував, що ідеї та цінності не можуть бути 
зрозумілими без звернення до біографії конкретного автора. Інтерес до 
особистості творця багато в чому був зініційований також соціологічними 
установками О.Конта. Власне в науковий обіг біографічний метод 
запровадив Ш.О де Сент-Бьов, праці якого заклали підвалини 
функціонування біографізму. В Україні біографічним методом 
послуговувалися у своїх працях В. Горленко, М Чалий, О Огоновський, І. 
Франко. Особливий інтерес представляють праці російського вченого 
Г.Вінокура про герменевтичну теорію літературознавства та історії 
культури. Вони сконцентровані на герменевтичній проблемі поняття 
індивідуального і на конструкції смислу індивідуального в біографії. 

У ХХ столітті (після 20-х років) біографічний метод частіше зазнає 
критики. В радянські часи його було визнано "буржуазним", другорядним у 
вивченні творчості письменника, оскільки,як, скажімо, пише радянський 
дослідник П.Коган: "…при поясненні літературних творів виходить не з 
первинного, а, по суті, з вторинного моменту. Якщо ґенеза художнього 
твору полягає у стані розуму та нравів, у політичній боротьбі, у зіткненні 
ідей, то саме джерело політичної та ідейної боротьби, первинний фактор 
еволюції нравів та свідомості,  залишається у сутінках…" [Большая 
советская энциклопедия.-Том 7.-М.:Сов.энциклопедия,1927.-С.364 ]. 

Інтерес до біографічного методу відновлюється з 70-х років ХХ 
століття: біографічна художня література кардинально змінює свій вигляд, 
збагачується жанровими різновидами та модифікаціями; розробляються 
стратегії та методології філософського аналізу біографії; біографізм як 
метод активно використовується в літературознавчих, соціологічних, 
психологічних дослідженнях. 

Отже, біографічний метод, з одного боку, має багату історію свого 
формування та розвитку, вивчення та аналіз якої дозволить більш глибоко 
зрозуміти його сутність та можливості застосування. З іншого боку, 
біографічний метод має потужний евристичний потенціал і дедалі 
активніше входить в актуальну площину сучасного гуманітарного знання, 
що, в свою чергу , вимагає від дослідників вирішення ряду завдань: 
передусім, досліджень у напрямку термінологічної визначеності та 
створення автентичної теоретичної доктрини та методологічної бази, 
враховуючи при цьому міждисциплінарність біографічного підходу.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Екзистенційний напрямок досліджень активно розвивається як правило 

під час соціальних катаклізмів, війн, змін державного устрою чи 
економічних криз. Так було під час Першої та Другої світових воєн, розпаду 
СРСР, формуванні нового світового порядку наприкінці ХХ – початку ХХІ 
ст. Мартін  Гайдеггер (1889-1976) і Карл Ясперс (1883-1969), Жан-Поль 
Сартр (1905-1980) і Альберт Камю (1913-1969) лише заклали основи 
розуміння екзистенційного бачення світу і людини в ньому. Загалом 
екзистенціалізм фіксує радикальну зміну в розумінні (відчуванні) людиною 
свого буття в світі, яке відбувалося в Європі і Америці протягом ХХ ст. 

Завдяки глобалізму з’явився новий напрямок - езотерика – поєднання 
філософських і релігійних ідей, спрямований на розвиток  та 
самовдосконалення своєї свідомості. В книгах "Диагностика кармы 
Лазарева", "Победи болезнь свою" В. Синельникова, "Анастасия" В. Мегре 
говориться одностайно про великі можливості думки людини. Думка – це 
енергія. Якщо вона позитивна, заснована на любові, то до чого б вона не 
торкалася: рослини, тварини, іншої людини, отримує від них допомогу і 
силу. Якщо думка руйнівна, наприклад образа, осуд чи ненависть, то 
людина від неї матиме хворобу, невдачі, збитки [Лазарев С.Н. Диагностика 
кармы: в 12 кн. / С.Н. Лазарев. – СПб.: "Оптима", 1998-2007], [Мегре В. 
Анастасия / Владимир Мегре. – М.: Москва-Центр, 1996. / Звенящие кедры 
Росси.], [Синельников В.В. Возлюби болезнь свою / Валерий Синельников. 
– М.: Центрполиграф, 2009. – 415 с.]. Це повторює основну християнську 
заповідь: "Бог – це любов!" Отже дотримання правила не заподіяння зла 
навіть в думках − єдиний спосіб виживання і найкращий захист одночасно. 

Письменники-фантасти Кліфорд Саймак  (1904-1988) та Станіслав Лем 
(1921-2006)  намагалися передбачити тенденції розвитку людства – 
соціальні, моральні, філософські. Кліфорд Саймак у філософсько-
фантастичному романі "Порождение разума" говорив, що людина 
створила себе своєю працею, але ще більше своєю думкою. Думка одної 
людини про страшне чудовисько, яке приходить щоб лякати людей, 
можливо і не перетвориться на реальність, але якщо ціле плем’я зі 
страхом почне думати про одне і те ж чудовисько, концентрації 
випромінюваної енергії може вистачити, щоб перетворити його на 
реальність [Саймак К.Д. Порождение разума: романы ; пер. с анг. / 
Клифорд Саймак. – М.: Селена, - Челябинск: Пластик-информ, 1993., 244]. 
Станіслав Лем у філософському романі "Соляріс" говорив: "Ми вирушаємо 
в космос, готові до всього, тобто до самотності, боротьби, страждань, 
смерті. Зі скромності ми не говоримо, та іноді думаємо про свою велич. Ми 
не хочемо завойовувати космос, ми просто хочемо розширити Землю до 
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краю. Ми гуманні і благородні, не хочемо завойовувати чужі землі. Це не 
правда. Ми не шукаємо нікого крім людини. Нам не потрібні інші світи. Нам 
потрібно наше відображення. Ми хочемо знайти землі з цивілізаціями 
більш цивілізованими, досконалішими, ніж своя. Між тим, якщо ми 
зустрічаємо те, що нам не зрозуміло, неприйнятно, то захищаємося. А 
якщо та сторона показує нам нашу реальну сутність, приховуємо правду 
про себе, ніяк не можемо з цим змиритися" [Лем, Станислав. Солярис / 
Станислав Лем. – М.: Радуга, 1987., 74]. 

Людина шукає свою половинку, своє відображення, прагне любові. 
Розвиток сучасної  техніки теж відображає підсвідомі і свідомі прагнення 
людини – до комунікації, спілкування, пошуку подібних собі людей і 
знаходження своєї любові. Інший бік розвитку сучасних технологій – 
поширення стереотипного мислення, ліні, споживацтва. Ось така 
суперечність: розвиток техніки за недостатнього розвитку християнської, 
езотеричної, етичної освіти породжує паразитизм, який від своєї 
занехаяності шукає вищої культури.  

Не патріотизм і не ортодоксальна релігія дають моральні основи 
суспільству, а позитивне мислення, толерантне ставлення до всіх 
людських поглядів, прагнень і бажань, терпимість до влади, ворогів. Саме 
добрі думки сприяють формуванню добробуту держави, адже результати 
праці позитивно налаштованої людини набагато плідніші. 

Якщо вважати, що загострення стосунків між людьми є результатом 
недостатнього внутрішнього позитиву, то шляхом виходу з такої ситуації є 
продукування позитивного мислення на основі поваги до інших поглядів та 
переконань. Водночас негативне ставлення людини щодо інших громадян, 
націй, держав є руйнівним перш за все для того, хто його продукує. 

Таким чином, екзистенціалізм – це широке поняття. Він знайшов 
відображення не тільки у філософському вченні, але і в інших галузях 
людської творчості. Для кращого розуміння цього напрямку бачення світу 
слід долучати і науково-фантастичну літературу, і езотеричні вчення. У них 
глибоко розкривається екзистенційне розуміння людської поведінки. 
Філософія в поєднанні з іншими напрямками суспільної думки збільшують 
можливості самовдосконалення людини та подолання кризових явищ в 
суспільстві. 

 
Р. Ю. Коперльос, асп., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
salvatorelvira@mail.ru 

 
СКЛАДНІ ЛЮДИНОВИМІРНІ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Сучасний етап розвитку науки, який В.С.Стьопін називає 
постнекласичним (розширює поле науки, включаючи соціальні цінності й 
цілі у структуру наукового пізнання), на перший план наукового пошуку 
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виносить проблему самоорганізації складних систем, серед яких головна 
роль відводиться людиновимірним, тобто тим, які включають людину в 
якості особливого свого компонента. Зразками таких систем виступають 
біосфера як глобальна екосистема, об’єкти сучасних біотехнологій, 
філософія співвідношення людини та соціуму як своєрідна іманентна 
суперечність самої людини, соціальні об’єкти, освіта, наука та багато 
інших. 

Для розуміння таких систем застосовується синергетичний підхід, 
котрий розглядає їх як складні нелінійні явища, що знаходяться в 
постійному процесі становлення, самореферентності та інтерактивності. 
Звідси, цікавість науковців до ролі людини у світі та суспільстві. 

Різноманітність інтерпретації феномену людиновимірності дозволяє 
усвідомити межі та можливості діяльнісної присутності людини в 
найрізноманітніших формах реальності. Т.А.Полозова стверджує, що 
сьогодні саме людиновимірність виражає не тільки витоки та можливості 
розвитку соціуму, але й безпосередньо виступає ядром розвитку культури 
та цивілізації. Вивчення наукою такого складного феномену стирає межі 
між методологіями природознавства та соціального пізнання; пошук істини 
виявляється пов'язаним із визначенням стратегії видозміни та 
перетворення людиновимірних об’єктів, і все це безпосередньо торкається 
гуманістичних цінностей. В зв’язку з цим поняття "людиновимірність” 
містить два аспекти: 1) пізнавальний: вивчати подібні об’єкти та системи 
потрібно міждисциплінарно; 2) технічний показує, як керувати 
людиновимірними системами та як їх використовувати, щоб зберегти 
Природу та Людину. 

Складні людиновимірні системи не тільки входять у суспільство, але й 
саме суспільство носить людиновимірний характер. Такі складні утворення 
як суспільство та людина не лише засвідчують про свою багатомірність, 
багатоаспектність, багатогранність та множинність проявів, але й 
потребують визнання себе як складних в системі складності світу. При 
цьому спостерігається певний парадокс: існування суспільства не 
зводиться до існування людини, але на рівні сутності між людиною та 
суспільством немає ніякого проміжку, який дозволив би сумніватися в 
тому, що без одного можливе існування іншого. 

Дійсно, багатогранна і багаторівнева "структура нашого соціального 
середовища в певному розумінні є продуктом людської діяльності, наші 
інститути та традиції не є справа Бога чи Природи, а являють собою 
результати людських дій і рішень й змінюються під їх впливом. Однак це не 
означає, що всі вони свідомо спроектовані, і їх можна пояснити на основі 
людських потреб, очікувань або мотивів. Навпаки, навіть ті інститути, які 
виникають як результат свідомих і навмисних людських дій, виявляються, 
як правило, непрямими, ненавмисними та часто небажаними побічними 
наслідками таких дій” [Поппер К. Открытое общество и его враги. - М.: 
Феникс, 1992. - Т.2. - с.111]. 

Щодо самого розуміння "складності”, то на думку І.Пригожина, вона 
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асоціюється з тими ситуаціями, в яких кореляції порівняно великі відносно 
до розмірів одиниць, що входять в склад системи. Еволюційно-
синергетична парадигма прагне побудувати єдину картину світу, в якій 
людина є укоріненою в природі. Світ і людина сумірні, побудова штучної 
природи та соціальних інститутів здійснюється в єдиному середовищі 
взаємодії. 

"Людське суспільство є надзвичайно складною системою, здатною 
зазнавати величезне число біфуркацій, що підтверджується безліччю 
культур, які склалися упродовж порівняно короткого періоду в історії 
людства. Такі складні системи мають високу чутливість по відношенню до 
флуктуацій. Це вселяє в нас одночасно і надію і тривогу: надію на те, що 
навіть малі флуктуації можуть посилюватися і змінювати усю структуру 
систем (це означає, зокрема, що індивідуальна активність зовсім не 
приречена на безглуздя); тривогу - тому, що наш світ, мабуть, назавжди 
позбавлений гарантій стабільних законів” [Пригожин И., Стенгерс И. 
Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / [пер. с. англ. 
Ю.А.Данилова]. - М.: Прогресс, 1986. - с.276]. 

Таким чином, розуміння людиновимірності проявляється у двох 
іпостасях. По-перше, людина здатна до багатовекторної самореалізації в 
суспільстві та світі; по-друге, передбачає реалізацію творчої (діяльнісної) 
активності людини, що несе відповідальність за світ в якому вона 
самоорганізується. 

 
Н. О. Костюшко, студ., 

Інститут кримінально-виконавчої служби, Київ 
nataliya.kostushko@gmail.com 

 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В УКРАЇНІ 

 
Основним потенціалом суспільного життя є людина. Очевидно, що її 

освіченість  відіграє важливу роль як у характеристиці особистісних 
якостей, так і в значимості для суспільного розвитку. Це відображає 
сучасне уявлення про ціннісні засади людського потенціалу у державному 
будівництві.  

Так, у європейському світогляді інтелект, освіта та професійний досвід 
беззаперечно визнаються головною складовою національного багатства.  

Однак не є другорядним в сучасному державобудівництві вирішення 
проблем захисту прав і свобод людини. Виходячи зі свого європейського 
вибору, Україна започатковує процес змін, поділяючи основні ідеї і 
принципи Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини та Європейської соціальної хартії, покладаючи в основу свого 
подальшого розвитку інтереси людини, її прагнення жити і творити в 
гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і природою[Концепція 
гуманітарного розвитку України : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  
http://old.niss.gov.ua/Table/koncsep.htm]. 



112  

Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на 
максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, 
створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, 
творчих можливостей людини і нації. 

У соціальному вимірі гуманітарний розвиток означає створення для 
людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її 
можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися політика 
можливостей в освіті, професійній реалізації і соціальному захисті 
[Гуманітарний розвиток : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://referat-
ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/guamnitarnii-rozvitok]. 

Серед принципів гуманітарного розвитку можна виділити основні: 
- невід’ємне право кожної людини на вільний розвиток особистості та 

реалізацію всіх її здібностей; 
- забезпечення реальності прав і свобод людини і громадянина, в тому 

числі гендерної рівності, встановлення гарантій рівності громадян перед 
законом; 

- встановлення рівних можливостей для гармонійного розвитку людини, 
забезпечення справедливості, гарантування належної якості життя 
незалежно від статі, віросповідання, етнічної належності, регіону 
проживання; 

- надання можливостей для підвищення соціального статусу 
особистості, в тому числі шляхом вдосконалення її освітнього рівня та 
професійно-кваліфікаційних характеристик; 

- розвиток та якнайповніше використання культурних надбань нації у 
багатогранності зв'язків з іншими національними культурами, відкритість 
для міжкультурної взаємодії з метою забезпечення належного місця 
України у європейському і глобальному гуманітарному просторі; 

- взаємодія між державою та громадянським суспільством з метою 
створення необхідних соціально-економічних умов для підвищення якості 
життя населення, створення умов для всебічного гармонійного розвитку 
людини, захисту її прав і свобод. 

Провідним напрямом гуманітарного розвитку України є цілеспрямоване 
формування нової якості життя громадян та задоволення їх фізичних та 
духовних потреб. 

Відповідно до Конституції України, всі громадяни України мають право 
на соціальний захист з боку держави. Це стосується також осіб, які 
перебувають в місцях позбавлення волі, тому що  вони є одним з найменш 
захищених прошарків суспільства.  

Державна пенітенціарна служба України вживає максимальні заходи 
щодо створення відповідних умов тримання засуджених та осіб, взятих під 
варту, що забезпечуватимуть дотримання прав людини при виконанні 
кримінальних покарань.  

Було прийнято ряд законів, щодо покращення умов тримання 
засуджених, серед яких Закон України № 1828-VI "Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав 
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засуджених осіб в установах виконання покарань" та Закон України  
№ 1186-VII "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських 
стандартів". 

Особи ув’язнені, або засуджені до позбавлення волі, потребують 
соціального захисту, тому що існує велика ймовірність порушення їх прав 
та свобод, як громадян України. Кожен ув’язнений потребує 
індивідуального підходу та особливого догляду. Щоб підвести стандарти 
України до Європейських, потрібно спершу змінити ставлення людей до 
категорії осіб, які потрапили під згубний вплив навколишнього світу.  

Таким чином, для гідного гуманітарного розвитку країни, потрібно 
забезпечити відповідний рівень освіти, і, насамперед, це потрібно таким 
прошаркам суспільства, як ув’язнені та малозабезпечені особи. Тому 
прагнення до покращення умов життя, має супроводжуватися певними 
діями та закріплюватися відповідними нормативними актами. Українська 
нація заслуговує на якісне життя, бо наразі існують всі умови для 
утвердження позитивного іміджу України у світі. 

 
І. М. Кочергіна, курсант, 

Національна академія внутрішніх справ, Київ 
irinca@ua.fm 

 
ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ СУСПІЛЬСТВ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА 

СОЦІАЛЬНІЙ НАУЦІ 
 

В аналізі типології сучасних суспільств немає єдиного підходу до 
характеристики критеріїв типологізації. 

Ще із зародження філософської думки одним з основних критеріїв у 
типології суспільств розглядається вибір політичних відносин, форм 
державної влади. Так у соціально-політичних вченнях Платона та 
Аристотеля суспільства, чи то держави, розрізнялися за типом державного 
устрою: монархія, тиранія, аристократія, олігархія, демократія.  

У сучасних варіантах такого підходу в здійсненні типологізації 
суспільства відзначається виділення тоталітарних (держава визначає всі 
основні напрямки соціального життя); демократичних (населення може 
впливати на державні структури) та авторитарних (поєднують елементи 
тоталітаризму і демократії) товариств. [Романенко Л.М. Гражданское 
общество ( социологический словарь-справочник). М, 2005.] 

Іншим підходом у проведенні типологізації суспільства у сучасній 
соціально-філософській науці є врахування фактору виробничих відносин.  

Згідно, такого підходу, суспільства за типом виробничих відносин 
поділяються на: первіснообщинне суспільство (примітивно який 
привласнює спосіб виробництва); товариства з азіатським способом 
виробництва (наявність особливого виду колективної власності на землю); 
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рабовласницькі суспільства (власність на людей і використання праці 
рабів); феодальні суспільства (здійснення експлуатації прикріплених до 
землі селян); комуністичні та соціалістичні суспільства (панує рівне 
ставлення до власності на засоби виробництва шляхом ліквідації 
приватновласницьких відносин). [Маркс К., Энгельс Ф. сочин. Том 13, с. 6-
7] 

Найбільш стійкою в сучасній філософській та соціальній науці 
вважається типологія, заснована на виділенні традиційного, 
індустріального та постіндустріального суспільств. Традиційне 
суспільство (його ще називають простим і аграрним) — це суспільство з 
аграрним укладом, малорухомими структурами, яке базується на 
традиціях. Поведінка індивідів у ньому строго контролюється, 
регламентується звичаями, усталеними соціальними інститутами, серед 
яких найважливішим будуть сім'я, громада. Таке суспільство будується на 
консервативних принципах. Тому тут відкидаються спроби будь-яких 
соціальних перетворень та нововведень.  Сучасні суспільства 
відрізняються наступними рисами: розвивається глибокий поділ праці (на 
професійно-кваліфікаційнійї основі, пов'язаної з освітою і досвідом 
роботи); формальна  система регулювання відносин (на основі писаного 
права: законів, положень, договорів тощо); складна система соціального 
управління; виділенням безлічі соціальних інститутів 
(самовідтворюються особливих відносин, що дозволяють 
забезпечувати громадський контроль, нерівність, захист своїх 
членів, розподіл благ, виробництво, спілкування). [Иноземцев, В. Л 
Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. Учебное пособие для вузов / В.Л. Иноземцев. - М.: Логос, 
2000.] 

У 1960-ті рр. з'являються концепції постіндустріального 
(інформаційного) суспільства (Д. Белл, А. Турен, Ю. Хабермас), викликані 
різкими змінами у економіці та культурі найбільш розвинених країн. 
Провідною в суспільстві визнається роль знання і інформації, 
комп'ютерних та автоматичних пристроїв. В такому суспільстві, індивід, 
який отримав необхідну освіту, має доступ до новітньої інформації, 
отримує переважні шанси просування по драбині соціальної ієрархії. 
Основною метою людини в суспільстві стає творча праця. Негативною 
стороною постіндустріального суспільства виступає небезпека посилення 
соціального контролю з боку держави, правлячої еліти через доступ до 
інформації та електронних засобів масової інформації і комунікації над 
людьми і суспільством в цілому. Таке суспільство все сильніше 
підпорядковується логіці ефективності та інструменталізму. Культура, в 
тому числі традиційні цінності, руйнується під впливом контролю, який 
тяжіє до стандартизації. Суспільство все більше підпорядковується логіці 
економічного життя і бюрократичного мислення. [Masuda Y. The Information 
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Society as Post-Industrial Society. Wash, 1981, с. 45.] 
В класичний період розвитку соціальної науки концепції типології 

суспільства відрізняються від описаних вище. Своє завдання соціологи 
цього періоду бачили в тому, щоб пояснити її, виходячи з природи та її 
внутрішніх закономірностей. Так, Е. Дюркгейм прагнув знайти елементарне 
суспільство, найпростішу форму організації "колективної свідомості". Тому 
його типологія товариств будується від простого до складного, а в її основу 
покладено принцип ускладнення форми соціальної солідарності, тобто 
свідомості індивідами своєї єдності.  

Німецький класик соціології М. Вебер розглядав соціальне як систему 
панування і підпорядкування. Його підхід ґрунтувався на уявленні про 
суспільство як про результат боротьби за владу та за утримання 
панування. Товариства класифікуються за типом сформованого в них 
панування. Сучасному суспільству, згідно з Вебером, притаманний 
легальний тип панування, засноване на праві, характеризується наявністю 
бюрократичної системи управління і дією принципу раціональності. 

Типологія французького соціолога Ж. Гурвича відрізняється складною 
багаторівневою системою. Він виділив чотири типи архаїчних суспільств, 
що володіли первинною глобальною структурою: родоплемінні (Австралія, 
американські індіанці); племінні, що включали в себе різнорідні і слабо 
ієрархізовані групи, які об'єднувались навколо наділеного магічною силою 
вождя (Полінезія, Меланезія); племінні з військовою організацією, що 
складалися з сімейних груп та кланів (Північна Америка); родові племена, 
об'єднані в монархічні держави ("чорна" Африка). 

У сучасному світі Ж. Гурвич виділив наступні суспільства: техніко-
бюрократичне суспільство; ліберально-демократичне суспільство, 
побудоване за принципами колективістського етатизму та суспільство 
плюралістського колективізму. [Арон  Р. Этапы развития социологической 
мысли. М., 1992.] 

Вибір тієї чи іншої типології суспільств визначається тим, в якому 
ракурсі, під яким кутом зору і з якого боку конкретно вивчається 
суспільство як складне структурне утворення. 

 
Л. О. Майданевич, здобувач, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
Lmaydanevich@ukr.net 

 
РОЛЬ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ 
 

Все більшу стурбованість міжнародного співтовариства спричиняють 
факти релігійного екстремізму. Саме така діяльність є однією з причин, яка 
приводить до війн і тяжких страждань людства. Міжнародне кримінальне 
право, такі суспільно небезпечні діяння, визнає міжнародним злочином. 
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Порушення права на свободу світогляду і віросповідання в обставинах 
міжнародного злочину є кваліфікуючою ознакою. Тому шкідливі наслідки 
від міжнародного злочину для релігійної сфери повинні обумовлюватися 
специфічними критеріями релігієзнавчого виміру. Сьогодні релігійно-
правові питання в міжнародному праві досліджуються М.Гнатовським, В. 
Єленським, С.Здіоруком, А. Колодним, В.Лубським, О.Предко, 
В.Ржевською, Л. Филипович, П. Яроцьким та іншими дослідниками.  

До найбільш поширених міжнародних злочинів обумовлених 
релігійними мотивами можемо віднести: геноцид та злочини проти 
людяності. Відповідальність за ці злочини передбачена, зокрема: в статтях 
6 та 7 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду; в статтях 4 та 
5 Статуту Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії; в статтях 
2 та 3 Статуту Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді; в статті 2 
Статуту Спеціального суду по Сієра-Ліоне; в статті 6 Нюрнберзького 
трибуналу; в Токійському трибуналі на релігійно вмотивовані дії злочинця 
посилання немає, хоча можна в широкому сенсі їх витлумачити із 
диспозиції статті 5.  

"У сучасному міжнародному праві, – зазначає М.Гнатовський – під 
злочинами проти людяності розуміють широкомасштабні та систематичні 
порушення прав людини, що вчиняються проти цивільного населення та 
становлять тяжке посягання на життя, здоров’я та гідність великої кількості 
людей та здійснюються щодо значної частини або всього цивільного 
населення певної місцевості. Злочини проти людяності є частиною 
поширеної практики найбрутальніших порушень прав людини та 
відбуваються в рамках політики (плану) державної влади чи організованих 
державноподібних політичних груп. Злочини проти людяності заборонені у 
будь-який час, незалежно від існування на відповідній території збройного 
конфлікту" [Гнатовський М. Злочини проти людяності у сучасному 
міжнародному праві: характеристика окремих діянь / М.Гнатовський // 
Український часопис міжнародного права.  – 2007. –  №1 – С. 34 – 42]. 

В статті 6 Статуту Міжнародного кримінального суду зазначено, що під 
"геноцидом" слід розуміти будь-яке із наступних діянь, "вчинених з наміром 
знищити, цілком чи частково, будь-яку національну, етнічну, расову або 
релігійну групу, як таку: а) вбивство членів такої групи; b) заподіяння 
серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу членам такої 
групи; с) умисне створення для будь-якої групи таких життєвих умов, які 
розраховані на повне або часткове фізичне знищення її; d) міри, 
розраховані на попередження дітонародження в оточені такої групи; е) 
насильницька передача дітей із однієї людської групи в іншу" [Римский 
статут международного уголовного суда : Дипломатическая конференция 
полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению 
Международного уголовного суда, (г. Рим, 17.07.1998 г.) / текущая 
редакция от 16.01.2002 г. – Электронные данные. – К. : Верховный Совет 
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Украины. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/995_588].  
Очевидно, що релігієзнавча експертиза, як спеціальна методологічна 

та методична процедура, уможливить одержати об’єктивні знання про 
релігійний комплекс, який зазнав шкоди від міжнародного злочину. 
Експертні висновки при розслідуванні міжнародного злочину допоможуть 
знайти відповіді, зокрема на такі питання: які діяння були спрямовані на 
обмеження права віросповідання цивільного населення при геноциді або 
злочину проти людяності?; чи слід вважати порушенням статті 6 (с) 
Статуту Міжнародного кримінального суду діяння за якого релігійній групі 
заборонено (створена не можливість) вживати окрему їжу (приміром, 
кошерну їжу, м'ясо не свинини, іншу їжу щодо якої є обмежувальні релігійні 
приписи)?; чи буде порушенням статті 6 (d) Статуту Міжнародного 
кримінального суду діяння за якого релігійній групі заборонено (створена 
не можливість) вчиняти релігійно-магічний обряд обрізання? Відзначимо, 
що "обрізання – це релігійно-магічний обряд відрізання крайньої плоті 
чоловічого статевого органу. У первісному суспільстві – елемент 
обрядового комплексу ініціації – посвячення юнаків у групу воїнів – 
дорослих повноправних членів роду. Нині зустрічається в такому значені у 
племені Австралії та Океанії, деяких народів Африки. Релігійний обряд 
обрізання зберігається в ісламі, іудаїзмі" [Шевченко В.М. Словник-довідник 
з релігієзнавства / В.М.Шевченко. – К. : Наук. думка, 2004. – С.255]. 

Іншим важливим аспектом дослідження релігієзнавчої експертизи при 
розслідуванні міжнародного злочину є розуміння історії міжконфесійної 
ситуації на території де було вчинено міжнародний злочин. Сьогодні, 
наряду з традиційними проповідями, відбувається масове поширення в 
суспільстві релігійної літератури, релігійних аудіо- та відеоматеріалів, а 
також інших предметів культу. Відтак, особливо актуальними постають 
питання щодо визначення характеру їх релігійної направленості, 
миротворчого потенціалу релігійних цінностей та ідеалів, з’ясування їх ролі 
у формуванні культури міжрелігійного діалогу, державно-конфесійних 
відносин тощо.   

Дослідження принципів Загальної декларації прав людини та норм 
міжнародного кримінального права доводить необхідність проведення 
релігієзнавчої експертизи в конкретних міжнародних злочинах заради 
встановлення справедливої відповідальності: суб’єкта міжнародно-
правової відповідальності – держави (яка має нести політичну, 
матеріальну, моральну відповідальність); та суб’єкта кримінальної 
відповідальності – фізичної особи (керівника держави, її вищі посадові 
особи та інші організатори чи виконавці злочинної політики держави). 
Такий підхід забезпечить формування мирної стратегії розв’язання 
політичних, економічних і соціальних проблем щодо гарантії основ 
духовної сутності людини. 
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МОДЕЛІ ПОЯСНЕННЯ РОСТУ НАУКОВОГО ЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ 
ПОСТПОЗИТИВІЗМУ: ТЕМАТИЧНІ ІНВАРІАНТИ 

 
Історіографія завжди балансує між двома полюсами теоретичної 

напруги. З одного боку, дослідники прагнуть представити всю повноту 
минулого, з іншого – впорядкувати це минуле у певні раціональні 
реконструкції, наративи, що об’єднають хаотичну множину фактів. 
Виходячи з такого синхронічно-діахронічного підходу [Рюс Ж. Поступ 
сучасних ідей: Панорама новітньої науки. — К., 1998. — С. 476-478], 
спробуємо оцінити моделі (Під моделлю маються на увазі саме 
раціональні реконструкції більш-менш завершених методологій конкретних 
філософів у межах постпозитивізму) пояснення змін у науці в історичному 
вимірі, запропонованих переважно представниками філософії 
постпозитивізму. Таким інтегральним інструментом пропонуються 
інваріанти, через які тематизуються дискусії філософів науки, дотичні до 
вже згаданого напряму. Отже, розглянемо ці тематичні інваріанти кожну 
окремо. 

1. Раціональність. Включає в себе весь діапазон розуміння 
"раціональності" представниками постпозитивізму - від вузького, 
"просвітницьке" (яка базується виключно на формальній логіці та 
математиці) до розширеного (розум як творець різних культурних сфер, 
зокрема і самих логіки та математики; уявлення про розум, якому 
притаманні також і раніше марковані як "ірраціональні" ознаки: емоційна 
складова, спонтанність, творчість, приховані мотиви, підсвідоме тощо). 
Ближчими до "просвітницького" ідеалу раціональності можна вважати 
представників позитивізму, неопозитивізму; натомість, на іншому умовному 
полюсі (Можна також передбачити місце для більш радикальної, 
ірраціоналістичної позиції, втім це досить маргінальний випадок, який 
стосується не стільки сучасної філософії науки, а більшою мірою поглядів 
філософів попередніх століть (Тертуліан, Артур Шопенгауер, Фрідріх 
Ніцше тощо).) можна розташувати, до прикладу, Пола Феєрабенда. 
Помірковані позиції тут можна продемонструвати на прикладі методології 
науково-дослідницьких програм Імре Лакатоса чи "сітчастої" моделі Ларрі 
Лаудана. Крім того, важливою є не лише конкретна інтерпретація 
раціональності, а й її місце у загальній структурі конкретної моделі. 

2. Імпліцитна онтологія (embedded ontology). Ця інваріанта дає 
оцінку певній моделі за шкалою постульованої в ній позиції щодо 
наукового реалізму. Так, "ляйбніцівський" ідеал науки представлятиме 
полюс гіперреалізму, в той час, як моделі Томаса Куна, Пола Феєрабенда 
найбільше серед інших прямують до антиреалізму). 
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3. Статус науки. Тут мається на увазі оцінка місця і ролі науки серед 
усіх сфер життя людини. Відповідно, можна будувати умовну шкалу такого 
статусу: від сцієнтизму до заперечення будь-якого пріоритету науки (або й 
взагалі антинаукова позиція). 

4. Демаркаційність. Демаркація тут есплікується, з одного боку, як 
принцип розрізнення науки та ненаукового, з іншого – як принцип 
розрізнення науки та псевдонауки. Очевидно, деякі моделі пропонують 
обидва вододіли, і вони є для них вкрай важливими; інші моделі роблять 
такі розмежування з певних причин проблематичними або ж принципово 
неможливими. 

5. Прогресивність. Ця інваріанта дає можливість судити про ступінь 
придатності певної моделі до пояснення прогресу науки. Також вона 
окреслює причини обмеженості моделі (та відповідні теоретичні підстави) 
щодо оцінки наукового прогресу. 

6. Одиниці оцінки змін наукового знання. Цими одиницями в різних 
моделях можуть бути як теорії чи їх сукупності (неопозитивісти, Віллард 
Ван Орман Квайн, Карл Поппер), так і спеціальні елементи на зразок 
парадигми у Т. Куна, дослідницьких традицій у Л. Лаудана чи трирівневої 
структури у його ж "сітчастій" моделі. Окремим підпунктом можна було б 
також виокремити ступінь диференціації одиниць оцінки росту наукового 
знання. 

7. Континуальність. Під континуальністю мається на увазі оцінка 
моделі на поступальність і нерозривність змін наукового знання чи, 
навпаки, наявність різких розривів, що породжують неспівмірності та 
неперекладності знання на різних етапах історії. Більш лаконічно 
континуальність можна проілюструвати як шкалу з полюсами 
кумулятивізм – антикумулятивізм. 

8. Глибина моделі. Інваріанта глибини моделі позначає схильність та 
спроможність моделі пояснювати зміни в науці як такі, що відбуваються 
лінійно та "одновимірно" (неважливо – з розривами чи без) або ж як 
множину паралельних процесів (що, наприклад, передбачені моделями 
І. Лакатоса, П. Феєрабенда та ін.). 

В результаті, маємо вісім інваріант, за допомогою яких можна 
оцінювати кожну з моделей пояснення росту наукового знання у філософії 
науки постпозитивізму. Звісно, цей перелік може бути не вичерпним та ще 
піддатись певним модифікаціям. Втім, навіть в такому вигляді це вже 
готовий інструмент для використання у дослідженнях. Слід зазначити, що 
подані вище тематичні інваріанти не є жодною мірою категоріями одного 
порядку. Навпаки, інваріанти раціональності та імпліцитної онтології 
можуть розкриватися через інші інваріанти "нижчого" рівня. Разом з цим, 
деякі тематичні інваріанти не мають між собою такого ієрархічного зв’язку, 
як от "глибина моделі". 
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ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ТА ДОМІНАЦІЯ ПИСЕМНОЇ МОВИ 

 
Чи може гуманітарний дискурс існувати без писемної мови? Чи не є так, 

що саме поняття гуманістики зумовлено зв’язком з мовою у її писемній 
формі? Ці питання, що стосуються природи гуманітарного знання, є 
актуальними сьогодні, коли бачимо, що розвиток технологій стрімко змінює 
світ, у якому нам довелося жити, змінюючи також наш спосіб пізнання 
цього світу.  

Але є теж так, що ці наші сьогоднішні питання виростають з інших, 
старіших, більш фундаментальних питань, що стосуються природи 
людського пізнання та людського буття у світі загалом. Основоположні, 
нерозв’язані а може й не розв’язувані філософськи проблеми стоять 
непорушно немов айсберги, що занурені в історію та традиції. Варто собі 
усвідомити, що, сягаючи текстів філософів, ми часто маємо змогу 
торкнутися лише самої верхівки цих гігантських мисленнєвих та понятійних 
конструкцій. Адже велика частина того шляху, який привів того чи іншого 
мислителя до його ідей, може залишатися для нас укритою. Отже, попри 
все, варто пробувати самостійно ставити собі ці складні питання, з якими 
до нас змагалися вже сотні сміливців.  

У цьому короткому тексті містяться розмисли над природою 
гуманітарного знання, але не тільки. Буде також здійснено спробу 
самостійної відповіді на певне фундаментальне питання, котре цікавило 
вже Платона й цілі покоління мислителів по ньому, а котре ще й до 
сьогодні здатне пробудити в нас справжнє філософське здивування. Це 
питання просте й складне у своїй простоті. А звучить воно так: Чим є 
писемна мова? Кожний з тих, хто читає дані рядки, охоче користується цим 
винаходом фінікійців, але чи багато з нас замислюється над тим, чим він 
є? Вже на самому початку побачимо, що писемність не є попросту зручним 
інструментом, записана мова не є лише зображенням усної, вона творить 
свій світ. Світ, що не піддається простору ані часу, ані різниці мов і 
діалектів, ані матеріальним носіям. Писемність здомінувала наш світ, але 
ще раніше вона створила той світ, у якому ми живемо сьогодні. Цей світ і 
нас, тих, хто в ньому є. 
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ПОЛІТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ЯНА ААРТА 
ШОЛТЕ НА ІДЕЙНУ СУТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Головний практичний конфлікт у теорії політичної антропології сучасних 

суспільств, слід вбачати у боротьбі між етноцентричним традиціоналізмом 
і світовою глобалізацією. Питання про глобалізацію, на мою думку, 
необхідно вважати основною і найбільшою проблемою сучасного 
соціально-економічного процесу. Глобалізація (глобалізм) – це розширена 
концепція традиційної для США міжнародної політики американізації та 
вестернізації культурного, соціального та інформаційного простору. 
Єдиним і найбільшим рушієм глобалізації, у цьому контексті, виступають 
мас-медіа, підконтрольні транснаціональним макрокомпаніям і великим 
фінансово-економічним структурам. Саме для сучасних торгівельно-
фінансових кіл, що за своєю формою копіюють аналогічні американські 
бізнес-групи, глобалізація залишається найбільш придатною формою 
контролю за масовою інформацією. Цей контроль допомагає великому 
корпоративному бізнесу розширювати ринки збуту вироблених товарів і 
регулювати міждержавну цінову політику у відповідності до власних 
інтересів [Ентоні Сміт, Нації та націоналізм у глобальну епоху, К., 2009].  

Глобалізація – історично та економічно зумовлена ідеологія класу 
сучасного інтернаціоналізованого капіталу, так званого "великого бізнесу". 
Тенденції до сприйняття глобалізації, починаючи від 1945 р. і до сьогодні, 
спостерігаються практично у всіх країнах світу, включаючи пострадянський 
простір. Виняток складають лише такі традиціоналістичні держави як Іран, 
Афганістан, Непал. Поки що, невисокий інтерес глобалізованої економіки і 
до таких державних організмів як Монголія чи  Болівія. Що ж стосується 
іншої частини світу, а це близько 200 країн, то вони у більшій чи меншій 
мірі, охоплені глобалізацією торгівельної та фінансово-економічної 
системи, що є апріорі неможливо без вестернізації політико-правового 
поля. Обидва чинники є складовими компонентами глобалізації, основним 
завданням якої, отже, є перетворення усього світу на єдиний економічний і 
фінансовий простір. Створення цієї моделі глобального світопорядку 
можливе лише за повної денаціоналізації кожного суспільства, його 
детрадиціоналізації через підконтрольні транснаціональному бізнесу мас-
медіа та ліквідації державних кордонів у їхньому економічному значенні. 

До такого ж розуміння глобалізаційних процесів у сучасному світі 
прийшов і відомий дослідник, професор політики та соціальних наук 
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університету  міста Варвік (Великобританія) Ян Аарт Шолте, котрий також 
є одним із керівників Центру досліджень глобалізації та регіоналізації. 
Одним із найбільших його досягнень стала фундаментальна монографія 
"Глобалізація", яка перевидавалась у 2000 та 2005 рр. і була перекладена 
польською мовою в 2006 році [Scholte J. A., Globalizacja. Krytyczne 
wprowadzenie, Sosnowiec, 2006]. У своїй книзі Ян Шолте аналізує світовий 
фінансово-економічний процес та його вплив на політичну організацію 
держав. Студіюючи цю працю, можна помітити взаємозалежність всіх 
політичних і економічних процесів у глобалізації. Остання ж 
характеризується переходом від торгівельно-економічної глобалізації до 
культурно-мистецької глобалізації, шляхом створення одноманітного, 
вестернізованого інформаційного простору [Scholte J. А.].  Інформаційна, 
культурна та торгівельно-економічна глобалізація – це негативна 
реальність сьогодення. Наприклад, "перший голова Світової Організації 
Торгівлі, Ренато Руг’єро, описує глобалізацію як різновид дійсності, "котрий 
насправді пригнічує все, що відбувається у світі". Таке зізнання першого 
голови СОТ не залишає сумнівів у тому, що глобалізація є руйнівною 
силою будь-якого суспільства. Знищення самобутності – це завжди процес 
негативний, який призводить до самознищення моральних підвалин 
спільноти. Впровадження глобалізації інформаційного простору 
американськими, а згодом англійськими, французькими та 
західнонімецькими транснаціональними бізнес-корпораціями призвело до 
найрізноманітніших проявів деморалізації та денаціоналізації у всіх, без 
винятку, сучасних європейських суспільствах. У цьому контексті, найбільш 
глобалізованими регіонами світу виступають Європа та Північна Америка. 
Провідну роль у цьому процесі і досі відіграють переважно американські, а 
також британські, французькі, німецькі, частково китайські фінансові кола 
[Scholte J. А.]. Так чи інакше, але глобалізація для захоплення нових ринків 
збуту використовує не лише масову псевдокультуру, але, перш за все, 
інтегрує у своє економічне річище політичні системи. Однак, ця інтеграція 
призводить до перетворення вже самобутніх політичних культур у масові 
політичні псевдокультури. В цих умовах, глобалізація політична викликає 
знищення суб’єктності в структурі міжнародних відносин. Чітка і зумовлена 
державною самобутністю суб’єктність в процесі глобалізації 
перетворюється в об’єкт регуляторного впливу глобальної економіки. На 
думку Я. Шолте, адептами політики глобалізації виступають всі проекти 
регіональних або континентальних політичних інтеграцій, які ототожнюють 
себе із "західним світом". Він класифікує п’ять змістовних напрямків 
глобалізації у сучасному світі: "Розрізняємо п’ять загальних концепцій: 
глобалізація як інтернаціоналізація, глобалізація як лібералізація, 
глобалізація як універсалізація, глобалізація як вестернізація і глобалізація 
як реструктуризація суспільної організації ("respacjalizacja" у польському 
перекладі – В. М.), сполучена з поширенням транснаціональних суспільних 
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форм". Нижче підкреслюється: "Тільки остання дефініція приписує 
"глобалізації" якесь окреме значення – і разом з тим ідентифікує те, що є 
ключовим у сучасному історичному процесі". Шолте визначає основні 
напрямки суспільної думки з приводу процесу глобалізації наступним 
чином: "… одні дослідники віднаходять у глобалізації повсюдний і 
домінуючий стан, який характеризує сучасне суспільство, тоді як інші 
вважають глобалізацію фантасмагорією". Нижче він також відзначає: "… 
одні тлумачать її в матеріалістичних категоріях капіталізму й техніки, інші 
підкреслюють чинники ідеальної природи, пов’язані з ідентичністю та 
наукою… дехто пов’язує з нею фундаментальну реконфігурацію сучасного 
суспільства, інші наполягають, що давні суспільні структури залишаються у 
своїй основі непорушними". Сам Шолте аналізує глобалізацію без 
зазначення власної позиції, але достатньо критично ставиться до 
можливості подальшого глобального розвитку поза національною 
самобутністю [Scholte J. А.].  

Отже, аналізуючи погляди Яна Аарта Шолте на глобалізацію як процес,  
можна зробити наступний висновок: це комплекс міжнародної фінансово-
економічної і культурно-інформаційної систем, який базується на 
відкиданні будь-яких можливостей традиційного розвитку суспільства і 
нав’язує йому штучне бачення моральних цінностей, внаслідок чого 
руйнується етнопсихологія суспільства, національна ідентичність та 
моральна стійкість особистості, як продукт історичної традиції, породженої 
еволюцією і фазами етногенезу. Глобалізація відкидає можливість 
впровадження традиційного політичного, громадського та правового 
устрою держави та державних інституцій на основі принципу нації та 
національної ідеї, що продукує тотальну інтернаціоналізацію. 
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ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ДРЕЙФ ЗМІСТУ В КОНТЕКСТІ 
ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
У добу класичного модерну держава визначальним чином впливала на 

ідентифікаційні практики своїх громадян (підданих). Держава здійснювала 
свій вплив через юридичні і репресивні важелі, через освіту та ЗМІ, через 
організацію науки і всіма іншими доступними способами, забезпечуючи 
культурну уніфікацію та нормування, що охоплювали фактично усі сфери 
життя. Цей державний патерналізм виразно реалізовувався на теренах 
СРСР, зокрема в Україні протягом "короткого ХХ ст.".  

Падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х означило не лише здобуття 
Україною незалежності, але й включення в нові форми залежностей, 
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пов’язаних з процесами глобалізації, тобто всесвітньої інтеграції у сферах 
економіки, політики, культури. Аналогічні процеси від 80-х рр. ХХ ст. 
активно проходили по всьому світу. Чимдалі ширше коло справ, якими 
держави традиційно опікувалися, почали вирішуватися вже не на 
державному, а на транснаціональному рівні. Відтак держави стали 
втрачати пріоритетні позиції у наділенні своїх громадян ідентичностями. 
Цьому посприяло утвердження інститутів десуверенізованої 
космополітичної демократії, а разом з тим – поява і утвердження 
феномену денаціоналізованого громадянства. 

Проблематизація залежності громадянської ідентичності від 
громадянства (як правової категорії, що відбиває належність до громадян 
конкретної держави) нині відбувається через осмислення появи 
наднаціональних форм громадянської ідентичності. В основі таких уявлень 
лежить переконання щодо подальшого поширення у світовому масштабі 
цінностей демократії та лібералізму, а відтак – і громадянської 
ідентичності, що просуває ці цінності у публічному просторі. Зокрема, 
Ульріх Бек вказує як сутнісну характеристику глобалізації – випрацювання 
основ всесвітнього республіканства, в центрі якого – свобода окремої 
людини. 

Від часів Е. Дюркгейма поняття "суспільство" трактувалось зазвичай як 
"національне суспільство". Але У. Бек вважає, що відтепер суспільство 
слід аналізувати як суспільство світове. У нещодавньому (від 2013 р.) 
зверненні до англійської соціологічної спільноти У. Бек разом з Н. 
Шнайдером наголосили на потребі трансформації концептуального 
апарату суспільних наук у зв’язку з переходом до космополітичного куту 
зору . Не заперечуючи майбутнього держав-націй, автори закликають 
вириватись з полону т. зв. "методологічного націоналізму" [Бек У., 
Шнайдер Н. Открывая космополитизм для общественных наук: 
исследовательская повестка дня / У. Бек, Н. Шнайдер ; [пер. с англ. А. 
Кустова] // Полития. – 2013. – № 3. – С. 6–30. – С. 29]. Подібним чином 
ставлять питання також М. Фезерстоун, С. Леш та інші науковці.  

Соціокультурні зміни доби глобалізації спричинили появу нових 
концептуальних підходів, що здобувають визнання науковців суспільних 
дисциплін. Зразками можуть слугувати теоретична модель глобальної 
соціальності (яку просувають Р. Робертсон, У. Бек, Т. Терборн) або теорія 
детериторіалізації соціального (яку представляють А. Аппадураї та М. 
Вотерс). Розвиток інформатизації у глобальному масштабі також змушує 
переосмислювати зв'язок влади і території, який є однією з ключових тем 
політичної науки. Принаймні інформаційні та комунікаційні мережі 
інтернету мисляться як специфічні території, непідконтрольні вповні владі 
жодної держави.  

Західні дослідники, такі як Г. Рейнгольд, М. Бенедікт, С. Джонес 
зосереджують увагу на кіберпросторі як сукупності спільнот, на яку не 
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поширюються усталені соціальні закономірності, де існує своя етика і 
культура, існують специфічні ідентичності. Зокрема, Г. Рейнгольд 
вималював перспективу, як традиційна соціальність, зорганізована 
всередині національних спільнот, буде дедалі більшою мірою наслідувати 
зразки соціальності кіберпростору, аж до формування глобального 
громадянського суспільства, основні групи якого вже не будуть просторово 
чи організаційно обмежені параметрами національних держав [Rheingold 
H. The Virtual Community / H. Rheingold. – London: Secker & Warburg, 1994].  

Створення і зміцнення Євросоюзу стало значною мірою відповіддю на 
виклики глобалізації і спробою перевизначити об’єктивні процеси, що 
перетікають у світовому масштабі. За ідеєю Ю. Габермаса, цей проект в 
перспективі дозволить "відмовитися від євроцентризму і окриляє 
кантівським сподіванням на єдину політику у загальному просторі світу" 
[Хабермас Ю. Расколотый Запад / Ю. Хабермас ; [Пер. с нем. 
О.И.Величко, Е.Л.Петренко]. – М. : "Весь мир", 2008. – 192 с. – С. 47]. 
Філософ пропонує переосмислити засади держави, які, на його думку, все 
меншою мірою зосереджені на самоствердженні назовні, а все більшою – 
на збереження ліберального ладу всередині. Ідентифікація з державою, на 
його погляд, трансформується в орієнтацію на конституцію, яка має бути 
наднаціональною – принаймні спільною для усіх європейських країн.  

Таке позиціонування вже має ознаки універсалізму, воно глобальне. В 
Україні таке уявлення втілюється у громадянській активності людей по 
захисту своїх конституційних прав у межах держави, яку вони уявляють 
собі як державу правову і демократичну (принаймні в перспективі), а також 
у діях по реалізації цих уявлень, тобто зміцненню народовладдя у країні. 
Таким чином дослідження громадянської ідентичності все чіткіше 
позиціонуються у річищі ліберального дискурсу.  

У Новий час найбільш успішними виявилися ті держави, громадяни 
яких користувалися більшими свободами. Ці потужні державні утворення 
діяльно сприяли поширенню ідеології емансипації. Транснаціональна 
значущість основних прав людини, що набула поширення у планетарному 
"горизонтальному" масштабі, від початку була лише способом (окресленим 
ще І. Кантом), яким західна цивілізація захищала і відокремлювала себе 
від тих, кого вважала варварами. Зрештою, ця ідеологія обернулася проти 
самих держав, спричинивши емансипацію громадян і від самої держави. В 
цих умовах громадяни лишаються громадянами, хоч вони і непевні, до 
яких саме громад вони тепер належать – так можна сказати, дозволивши 
собі вільний український переклад фрази М. Кастельса "citizens are still 
citizens but they are uncertain of which city, and of whose city" [Castells M. The 
power of identity / M. Castells – Willy-Blackwell, 2004. – 428 с. – С. 414]. 
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СОЦІЄТАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Соцієтальність – колективний аспект соціальної системи, що 

забезпечує різноманітні порядки і рівні внутрішньої інтеграції. Соцієтальне 
є науковою альтернативою соціальному. Ці два поняття означають "бути 
властивим, підходити, належати до суспільства". Термін "соціальне" 
вперше згадується в Середньовіччі і все частіше використовуватися в 
сучасну епоху, щоб звернутися, в першу чергу, до аналізу 
міжособистісного контакту. "Соціальність – внутрішньо-необхідний та 
нездоланний потяг, прагнення, що змушує людей вступати у відносини з 
іншими людьми з метою задоволення своїх потреб" [Таран В.О. Соціальна 
філософія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / В.О. Таран, 
В.М. Зотов, Н.О. Рєзанова ; МОНУ ; Запорізький юрид. ін-т Дніпропетр. 
держ. ун-ту внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с.]. 
Термін "соцієтальне" з’явився наприкінці дев’ятнадцятого століття, як 
намагання більш серйозного, наукового з’ясування контексту складних і 
заплутаних сил, які діють в людських популяціях. Соцієтальність є 
характеристикою живучості суспільства як єдиного організму, того як 
людина відповідає на соціальні події і процеси – відчуває себе 
співпричетною до них чи проявляє ворожість. 

Поява соцієтальності в розумінні суспільства обумовлена виникненням 
принципу системності. Так, І. Кант розглядав правове громадянське 
суспільство як особливу соціальну систему. Г. Гегель сформулював закони 
суспільного буття, відповідно до яких всі начала – духовне і матеріальне, 
статичне і динамічне, об’єктивне і суб’єктивне - тісно пов’язані між собою. 
О. Конт вважав, що немає сенсу вивчати окремі соціальні явища поза їх 
зв’язком з іншими явищами і елементами суспільства, так само як і з 
суспільством в цілому. Спроби системного дослідження суспільства 
робилися Леопольдом фон Візе, К. Марксом, В. Паретто, Г. Спенсером та 
ін. Найбільших успіхів у створенні загальної теорії суспільства домігся Т. 
Парсонс [Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – 
Москва : Аспект Пресс, 1998. – 270 с.]. Саме його розуміння соцієтального 
ми дотримуємося в нашій роботі. Слідуючи за М.Вебером, Парсонс 
називає нормативний аспект системи легітимним порядком, а колективний 
аспект пропонуємо іменувати соцієтальною спільністю, якій притаманна 
властивість поєднувати воєдино народ. Соцієтальний порядок вимагає 
ясної і визначеної інтеграції в сенсі послідовності нормативного ладу, з 
одного боку, і соцієтальної "гармонії" і "координації" – з іншого. 
Нормативний порядок на соцієтальному рівні містить "рішення" 
поставленої Т. Гоббсом проблеми – як уберегти людські відносини від 
виродження в "війну всіх проти всіх". 
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Соцієтальність інформаційного суспільства визначається прагненням і 
вмінням народу дотримуватися своєї ідентичності, яка все нині відчуває 
тиск глобалізації, коли транснаціональні корпорації, сильні країни 
намагаються поставити під сумнів існування національних держав. 
Навряд, що цей тиск буде слабнути з часом, тому щоб встояти кожному 
народу в умовах інформаційного суспільства потрібно дбати за 
національну консолідацію. Остання значною мірою залежить від нашого 
розуміння нації. Найбільш продуктивним, з нашої точки зору, є визначення 
нації А.Колодій: "Нація – модерна культурно-політична спільнота, що має 
достатній для забезпечення єдності шар спільної соцієтальної культури та 
здатна функціонувати як політично організоване суспільство з власним 
(суверенним) урядом" [Антоніна Колодій. Соцієтальна культура як чинник 
національної консолідації // Консолідація українського народу: 
конституційно-правові аспекти. Збірник статей за матеріалами науково-
практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2013 р. Львів, ЛНУ ім. Івана 
Франка. – Львів: Вид-во Львівського університету, 2013. – С.40-54.]. 

Соцієтальність українського інформаційного суспільства поки що 
залишається відкритим питанням. Це пов’язано з тим, що до цих пір йде 
пошук основи для консолідації українського суспільства. Не вдаючись в 
деталі обговорення цього питання відомими українськими науковцями, 
відмітимо найбільш вдалий з нашої точки зору підхід, який 
сформульований видатною українською дослідницею А.Колодій – 
інтеграцію і консолідацію українського суспільства слід провадити на 
основі соцієтальної культури нації. "Це та культура, якою послуговуються 
офіційні інституції і весь соціум, незалежно від його поділу на 
етнокультурні, регіональні та інші групи; це – спільна для усіх громадян, 
об’єднуюча, інтерактивна сукупність певних значень, вірувань, норм і 
цінностей, символів, форм практики, які, з одного боку, відрізняють один 
народ від іншого, а з іншого, єднають людей у межах даної спільноти. 
Саме від розуміння того, що є добрим і бажаним, від системи засадничих 
цінностей, які у колективній свідомості кожної нації скомбіновані по-іншому, 
залежить національний проект майбутнього, який ми намагаємось – поки 
що без великого успіху – витворити. І не витворимо, якщо не збудуємо в 
країні єдиний культурний простір – силами громадянського суспільства при 
допомозі держави" [А.Колодій. Там же]. 

Національним проектом майбутнього для української нації і її держави є 
чим скоріше та гармонійніше перетворення індустріального суспільства в 
інформаційне. Залишатися у ХХІ ст. в межах індустріального суспільства 
означає прирікати наш народ на середняка, а то й аутсайдера серед 
народів планети. Таке не може влаштовувати великий європейський 
народ, який здатен бути в авангарді людства. Чому нам не вдається 
досягти помітного успіху в розвитку інформаційного суспільства? Одна з 
причин, що в Україні відсутній єдиний культурний простір. Що є тим, що 
консолідує народ в єдиний соціальний організм? Ядром культури є релігія. 
Для українського культурного простору таким ядром є християнство. Як в 
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основі українського культурного простору лежить українська національна 
культура, з її невід’ємною рисою: збереження інших самобутніх культур, які 
не користуються державною підтримкою в інших країнах (кримсько-
татарська, ромська, гагаузька тощо), так в більш глибшому пласті 
українського культурного простору лежить християнська релігія, що 
шанобливо ставиться до релігійних почуттів послідовників інших релігій 
Божого одкровення. Недаремно більшовики так наполегливо намагалися 
винищити будь яку релігію і, особливо християнство, і, в першу чергу, два 
різновиди українського: православний і греко-католицький. Відома з давніх 
часів сентенція: "Якщо хочеш перетворити народ в населення, то знищ 
його релігію чи заміни іншою". В більшовицькому випадку, християнство 
замінили на атеїзм, який категорично є шкідливим для творення 
соцієтальної культури нації. 

Соцієтальна культура українського інформаційного суспільства поєднує 
в собі три компоненти: цінність родини, родів та релігії. В міцних і 
благополучних родинах виростають, як правило, щасливі люди. Роди 
забезпечують підставу для національної самоідентифікації і зв’язок 
поколінь. Християнство – соціальний механізм інтеграції і консолідації всіх 
громадян України на базі соцієтальної поваги і любові до Бога і ближнього. 

 
К. Ю. Насонова, кандидат культурології, Харківська державна 
академія культури, Ягеллонський університет, Харків, Краків 

amber_ya@mail.ru 
 
ВПЛИВ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЮ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

В кінці ХХ ст. – початку  ХХІ ст. масова культура  та глобалізація стали 
найважливішими чинниками розвитку  сучасного соціуму  і простором 
рефлексії та теоретизування в самих різних областях соціогуманітарного 
знання.  Масова культура  та глобалізація усвідомлюються як невід’ємні 
складові  нашого повсякденного  існуванні, як вагомі фактори формування 
ціннісних структур соціуму, як найважливіші області економічного життя і 
"культурного виробництва". Предметом дискусій гуманітаріїв все ж 
залишається смислове наповнення терміну масова культура,що як 
правило є розмитим та неусталеним.  Цьому сприяє динамічність масової 
культури, адже  вона постійно знаходиться у процесі формування.  Вплив 
масової культури невпинно зростає. Істотно змінюється роль і 
розширюється коло функцій, виконуваних масовою культурою. Простір 
масової культури утворюють різні "тексти", що представляють собою 
доступні "послання", передані по каналах масової комунікації. Такі тексти 
будуються на повторах, серійності, стійких кліше. Вони припускають легке 
впізнавання. Це "впізнавання" відбувається завдяки формуванню "масової 
свідомості", особливої картини світу, що одночасно формується масовою 
культурою та генерує її.  

Досить часто масова культура асоціюється  з тими  чи іншими 
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культурними продуктами:  пригодницькою чи детективної літературою, 
телебаченням, поп-музикою, коміксами, або віртуальними  сайтами. Але у 
сучасних  умовах частиною масової культури стають   й поширені 
соціокультурні практики, такі як туризм, шопінг, походи на спортивні шоу та 
танцювальні вечірки а також реклама та мода. 

 Відмітні риси масової культури: гранична наближеність до 
елементарних потреб людини, постійно наростаюча затребуваність її 
продуктів, орієнтованість на природну, ближче до інстинктивної, чуттєвість 
і примітивну емоційність, завжди сувора підпорядкованість панівним в 
соціумі силам, гранична спрощеність в виробництві якісного продукту 
споживання. Масова культура звертається до давніх міфів з їх 
іраціонально-емоційним настроєм і продукує створення нових міфів, що 
сприймаються також безпосередньо — "не розумом, а серцем" 
(чаклунство, астрологія, гадання, віра в чудеса, расистські, націонал-
соціалістичні, більшовистські утопії). 

В результаті панування масової культури  та глобалізації відбувається 
стандартизація змістовної  наповненості  людського буття - від умов 
побуту, харчування й одежі до бажань, думок й ідеалів. 
Загальнодоступність, спрощеність розважальність масової культури 
обумовлює її іраціонально-емоційний характер, вона не вимагає від 
людини ні знань,ні роздумів.  Фактично основною її метою – є заповнення 
вільного часу, що сформувався завдяки промисловій революції ХІХ ст. Та 
не можна однозначно  негативно оцінювати значення масової культури та 
глобалізаційних процесів. Вони сформувались як результат суспільних 
трансформацій, і сьогодні виконують ряд важливих функції.  Сьогодні 
масова культура яка   здатна швидко і майже тотально охоплювати широку 
аудиторію завдяки глобалізації,  справляє вагомий вплив на суспільну 
свідомість. Саме за допомогою масової культури  серед різних категорій 
населення пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи 
та моделі поведінки. Поряд з сім'єю і системою освіти сьогодні масову 
культуру відносять до найсильніших об'єктів соціального впливу.  

Поширення масової культури веде до трансформації ціннісних 
орієнтацій індивіда, моральних та естетичних норм, гендерних стереотипів. 

Однією з самих впливових технологій  транслювання гендерних 
стереотипів в масовій культурі є мультиплікація, фільми та реклама 
Представлені в них  образи, символічне значення яких відсилає адресата 
до ритуалів повсякденності, по суті своїй є частиною контексту, в рамках 
якого відбувається визначення та ідентифікація гендерної приналежності 
індивіда. 

Засоби масової комунікації стають важливими агентами соціального 
впливу. Вони створюють  і тиражують культурні моделі і типажі, які 
функціонують як  зразок для наслідування і створення власного образу. Як 
і сама масова культура  так і образи нею створені мають глобальний 
характер та  втрачають національну специфіку. Відбувається уніфікація 
цінностей та моделей поведінки, що поєднується з конформізмом, втратою 
самостійності особистості, що звільняється від вибору власної позиції. 
Право вибору передається іншому — авторитету, лідеру, телеведучому, чи 
просто владі.  
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ПРОСТІР МІСТА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
Сучасне місто представляє собою соціокультурний феномен, що 

відображається в ментальному опануванні території суб’єктом в 
сприйманні, усвідомленні значення та адаптації простору до своїх потреб. 
Суспільство впливає на місто, і в свою чергу місто впливає на сучасне 
суспільство. Простір міста змінюється під впливом часу, залишаючись в 
архітектурних формах, назвах, що відображається в буттєвісних 
горизонтах людини. Багатогранність феномена міста залежить від 
конкретних історичних умов, які відтворюють етапи формування та 
інструментарій вивчення міста, тому завжди будуть актуальними. 

Простір є однією з універсальних категорій світоглядних систем, які 
забезпечують структурування, сортування накопиченого в них 
різноманітного соціального досвіду, трансляцію в нові змісти.  

Простір протоміст прив’язувався до космогонічних циклів руху сонця, 
місяця та зірок.  

Давні греки сприймали простір через міру напруженості: "Висота тону 
залежить від ступеня налаштованості струни, яка його видає. Слабо 
натягнута струна видає низькі звуки, сильно натягнута – високі. Це відомо 
всім. Але, може, не всім відомо те, що античні філософи дуже часто 
уявляли собі простір саме у вигляді по-різному натягнутої струни, тобто з 
різним степенем напруженості, з різним рівнем розрідженості та 
згущеності. У грецькій філософії існував навіть термін tonos, τόηος (що 
означає натягнутість), яким філософи, наприклад, Геракліт чи стоїки, 
характеризували все буття у цілому." [Лосєв А.Ф. История античной 
эстетики. Ранняя классика. – Москва, Ладомир, 1994, С. 264-265]. 
Облаштовуючи територію як життєвий простір в античні часи люди 
перетворювали "хаос" у "космос". Космос як вершина досконалості й 
гармонії з принципами структури які відображались в просторі міст – 
полісів. 

 Середньовічні міста з деструктивним простором для людини 
відображали зневажливе ставлення до тлінності життя на землі, на 
прерогативу "Граду Божому".  

Простір геометричний як Декартова тривимірна система координат 
зумовила чітку структурованість при побудові міст в період Нового часу. 

Індустріальний період відобразився принципами чіткого 
функціонального зонування простору міст та їх лінійним планом забудови, 
що відображало ідеальну структуру схожу за будовою на машину нової 
індустрії. 

Феномен сучасного міського простору який переплітає згущення та 
розрідження, пришвидшення та сповільнення, теплоту та прохолодність, 
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впливає на формування ідентичності сучасної людини. Політичні режими, 
що своїми спорудами залишають певний код навіть коли самі йдуть у 
небуття, трансформують простір міста відповідно до історичної епохи.  
"Тому часто громадський простір являє собою нашарування ідентичностей, 
де у строкатому палімпсесті "просвічуються" колишні ідентичності і 
створюють з новими ідентичностями дивовижний, часом  суперечливий 
конгломерат." [Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі 
громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації : 
дисертація доктора архітектури: 18.00.01.  - Львів, 2012, С.50]. 

Чіткий зв'язок часу і простору має своє відображення в просторі міста, 
але це складніша система взаємозв’язку ще й психологічного, 
ментального, культурного, лінгвістичного та соціального просторах, кожен 
з яких формує феномен сучасного українського міста. Наповненні різними 
сенсами що відображають існуючі простори спонукають вивчати їх та 
здійснювати творення нових сенсів що концентруються саме в містах. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Культура – це багатовимірне поняття, яке включає в себе як матеріальні 
так і духовні цінності суспільства, які сформувалися в наслідок досягнення 
певного рівня розвитку людства. Вона притаманна будь-якому виду людської 
діяльності та характеризується високим рівнем креативності, який сприяє 
саморозвитку та самовдосконаленню людини. Нажаль дану властивість 
почали досліджувати лише в ХХ столітті, в наслідок виокремлення різних 
наукових напрямів та розгляду специфіки культури в різних галузях науки 
[Ігнатович О. До питання про основні категорії інноваційної культури 
педагога /О. Ігнатович // Соц. психологія, - 2007. - № 4. – С.142]. З цього 
часу культуру почали сприймати як "складноорганізовану цілісність, яка 
формується двома типами різноспрямованих процесів. Це вектор 
креативності (змін, оновлень, творчості) культури і вектор структурування 
(упорядкування, нормативності, традиціоналізації)" [Миленкова Р. В. 
Інноваційна культура: новий підхід до розвитку сучасної особистості, школи, 
суспільства / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки : збірник наукових статей. 
– Суми, 2008. – Вип. 1. – С. 136].  Дані вектори є основою процесу 
становлення інноваційної культури яка сприяє розвитку людини як суспільної 
істоти, тобто відіграє вирішальну роль в удосконаленні творчих сил людини, 
її здібностей,  форм спілкування і т. д. Тобто  з часом культура почала 
перетворюватись на інноваційну культуру, яка, в свою чергу, включає в себе 
здібності, спеціальні знання, вміння, бажання використовувати нові 
технології й структури для системно й якісно повної можливості (колективу, 
організації, регіону, країни, цивілізації та кожної людини – від керівника 
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найвищого рангу до людини з найнижчим соціальним станом та рівнем 
освіти) діяти ефективно, конструктивно, ініціативно, творчо, доброзичливо 
не лише на робочому місці, а й у країні, світі" [Коюда О. П. Інноваційна 
культура та її характерні особливості / О. П. Коюда, О. А. Небилиця // 
Проблеми науки. – 2009. – № 7. – С. 17]. Крім того, зважаючи на виклики 
суспільства, інноваційна культура почала розвивати вміння особистості 
пристосовуватись до умов сучасного середовища, якому притаманні постійні 
зміни та нововведення.  

Таким чином стає зрозуміло, що інноваційна культура сприяє як 
особистісному розвитку людини, так і розвитку всієї держави. Особливо 
актуальною дана проблема є для гуманітарного розвитку сучасного 
українського суспільства, яке перебуває в стані пошуку шляху свого 
вдосконалення. Посилаючись на енциклопедію державного управління, 
гуманітарну сферу можна визначити як систему, "що включає в себе єдність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільного життя, що мають на меті 
створення умов для соціально-гуманітарного розвитку суспільства, 
соціальної, інтелектуально-духовної безпеки людини і суспільства, 
реалізацію її соціальних, духовних потреб, формування і збагачення 
творчого потенціалу особи, всебічну реалізацію її сутнісних сил, 
соціодинаміку освіти, науки, культури" [Енциклопедія державного 
управління: у 8 т. Нац. Акад. упр. При Президентові України; наук.-ред. 
колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т.4: Галузеве 
управління / наук.ред. колегія: М. М. Їжа (співголова) В. Г. Бодров 
(співголова) та ін.. – 2011. –С. 103]. 

Нажаль саме за даними показниками Україна відстає від більшості 
європейських держав. Особливу тривогу викликає загострення таких 
соціокультурних проблем, як розвиток фізичних і духовних цінностей 
людини, задоволення її матеріальних вимог, обмежений доступ до якісної 
освіти, який призводить до проблеми отримання достойної роботи. 
Зважаючи на це слід зазначити, що гуманітарний розвиток сучасного 
суспільства особливо пов’язаний з духовними потребами людини, від яких 
залежать як психологічні якості кожного члена суспільства та нагромадження 
морально-духовних цінностей, так і професійне збагачення громадянина. З 
економічної точки зору забезпечення всіх духовних потреб людини дасть 
змогу сформувати кваліфіковану робочу силу, яка, в свою чергу, буде 
спроможною забезпечити якісніше та швидше відтворення як капіталу, так і 
всього суспільного виробництва.  Адже загальновідомим є факт, що 
могутність будь-якої  країни визначається передусім кількістю та якістю 
плодів національного розуму, які є результатом задоволення духовних 
потреб людини. Водночас, зважаючи на постійний розвиток, який 
відбувається як у світі, так і в середині кожної людини, досить важко 
задовольнити духовні вимоги, які також з часом змінюються. Тому, для 
вирішення даної проблеми неминучим є апелювання до інноваційної 
культури, яка не лише сприяє адаптації людини в суспільстві, але й завдяки 
своїй внутрішній силі, стимулює розвиток інноваційного потенціалу 
суспільства. Дана взаємозалежність пояснюється співпадінням певних 
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складових цих феноменів. Наприклад, як зазначає Ю. С. Шипуліна 
"фактично, інтелектуально-креативна складова інноваційної культури є 
складовою інноваційного потенціалу, який, у свою чергу, є підсистемою 
потенціалу інноваційного розвитку організації" [Шипуліна Ю.С. Інноваційна 
культура як основа  сприятливого середовища інноваційного розвитку 
організації: методичні засади оцінки // Маркетинг і менеджмент інновацій, 
2013. – № 1, – С. 236]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що життєвий рівень усіх 
прошарків населення, соціально-економічна ситуація в країні в першу чергу 
визначається ступенем освіченості суспільства, яке передусім залежить від 
якості освіти та формування і розвитку критичного мислення за допомогою 
якого і формується інтелектуальний потенціал. Саме він впливає на рівень 
творчої активності людини у всіх сферах її діяльності та є складовою 
гуманітарного потенціалу держави.  

Зважаючи на вищесказане слід зазначити, що для виходу України з 
нинішніх кризових умов державі потрібно створити механізми підтримки 
інноваційного інтелектуального потенціалу нації, його розвитку та 
перетворення на інтелектуальний капітал. Для цього слід приділити 
необхідну увагу формуванню інноваційної культури суспільства, яка є 
каталізатором появи інтелектуального капіталу, оскільки включає в себе не 
лише матеріальні та духовні цінності людини, але й адаптацію особистості 
до мінливих викликів сучасності за допомогою формування інноваційного 
мислення та комерціалізацію всіх видів суспільного виробництва. Тобто 
інноваційна культура містить у собі механізми перетворення 
інтелектуального потенціалу у матеріальний капітал.  Відповідно, для 
підтримки інноваційної культури суспільства і особистості державі необхідно: 
по-перше, забезпечити широкий і рівний доступ всіх громадян до якісної 
освіти, яка є запорукою формування інноваційної культури; по-друге, 
розробити покращену систему державної підтримки розвитку 
інтелектуального потенціалу суспільства за рахунок впровадження 
інноваційної неперервної освіти громадян, яка впливає не лише на духовну 
сферу життя людини, але й на покращення матеріального виробництва; по-
третє, реалізувати та підтримати свободу творчості та інноваційну 
креативність громадян як в науково-освітній так і в виробничій сферах 
сучасного гуманітарного розвитку суспільства.  
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"ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ" И "ЭКОНОМИКА ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ": ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ 

 
Проведение оценки эффективности чего-либо методологически 

невозможно без целеполагания. Исходя из этого, мы условно выделили 
цели моделей "экономика – образование": 

1. Статичная цель: жизнеобеспечение общества и  
2. Динамичная цель: улучшение жизненных условий и прогресс 

общества. 
Безусловно, существует связь между экономической и 

образовательной деятельностью человека. Об этом писал еще К.Маркс: 
"Совокупность производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют 
определенные формы общественного сознания. Способ производства 
материальной жизни обусловливает социальный, политический и 
духовный процессы жизни вообще" [Маркс К. К критике политической 
экономии. Предисловие. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т.13, - Москва: 
Политиздат, - 1959 г., с. 7].  

Взаимосвязь и взаимообусловленность системы "экономика – 
образование" иллюстрируется  выражением "Чого дурний – бо бідний, чого 
бідний – бо дурний".  

Термины. 
Рассматривая эти две модели, под экономикой мы будем 

подразумевать "хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, 
используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворение 
потребностей путем создания необходимых человеку благ, условий и 
средств существования с применением труда [Современный 
экономический словарь. Под ред. Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева – 2-е изд.Москва "ИНФРА-М" - 1999, с. 431]. 

Под словом "образование" мы будем понимать процесс усвоения 
человеком знаний, умений, навыков в образовательных учреждениях всех 
уровней, результатом которого является формирование определенного 
типа личности.  

Модель здесь – это теоретический эквивалент действительности.  
Суть модели "Образование для экономики". 
В этом случае образование рассматривается, как услуга, что входит в 

сферу экономики наряду с другими услугами. Конечная цель пользования 
образовательными услугами – лучшее трудоустройство. Понятие "знание" 
меняется на понятие "компетенции". Постулируется "обучение на 
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протяжении всей жизни" [Вербицкий А. Контекстное обучение в 
компетентностном подходе. – Высшее образование в России, № 11/2006. 
– С. 86 – 89, с. 86], что значит переквалификацию и повышение 
квалификации согласно конъюнктуре рынка. Данная модель предполагает 
не расширение мировоззрения и углубление знаний, а рост 
компетентности, углубление в свою узкую сферу и формирование точки 
зрения. Происходит создание установки молодым людям на 
обязательность поиска трудоустройства на существующих предприятиях, 
что задает планку наемного работника, а не создателя рабочих мест. Итог 
работы образования по заказу экономики – тип личности, зависящий от 
процессов рынка, от внешних условий, а не формирующий рынок или 
другие формы организации хозяйства и удовлетворения потребностей. 
Человек–винтик полностью зависим от системы, легко управляем 
системой рыночных отношений.  

Суть модели "Экономика для образования".  
Модель "Экономика для образования" определяет первичные цели 

образованных людей: создание наиболее эффективной (максимальный 
результат при минимальных усилиях) экономической системы. Важно, что 
делается это за счет собственного интеллектуального ресурса модели 
"Экономика для образования" за счет активизации творческого 
потенциала. 

Если цель образования – свободомыслящий, самодостаточный 
человек-творец своей судьбы – не декларируется, но реально 
осуществляется, то система образования строит максимально широкое 
полифоническое мировоззрение, высокий уровень общности которого 
позволяет научиться видеть суть процессов и явлений. Это ведет к 
автоматичному повышению успешности в частных направлениях 
деятельности. Действительно, педагогический опыт показывает [Ясюкова 
Л.А. Психолого – педагогические причины неграмотности современных 
школьников. – Национальный психологический журнал, № 1 (2), сентябрь, 
2007 С. 112 -116, с. 113], что более успешные дети в школе показывают 
лучшие результаты в конкретно-прикладных профессиях. 

В модели "Экономика для образования" на первое место, таким 
образом, выходит образование. От его качества зависит форма 
экономических отношений в стране, которая формируется людьми не с 
точкой зрения, а с широким всеохватным кругозором.  

Выводы. 
Перспективы внедрения модели "Образование для экономики" – 

унификация человека, отсутствие полноценной реализации его 
творческого потенциала, что ведет к психологическим расстройствам, 
социальной апатии и депрессивным состояниям. Такой модели ниоткуда 
будет черпать новые идеи, что приведет к кризису жанра и гибели модели 
(в том числе и её последователей) в силу несостоятельности в 
быстроменяющемся мире. 

В перспективе второй модели происходит не только освобождение 
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человека от диктата рынка и первичных потребностей, но, зная, как 
функционирует система, возникает возможность её реформирования, 
вплоть до достижения такого уровня организации экономической 
деятельности, при которой для удовлетворения первичных потребностей 
достаточно будет работать по 3-4 часа в сутки. Остальное время человек 
сможет посвятить самообразованию и свободному творчеству.  

Модель "Экономика для образования", работающая за счет своего 
внутреннего ресурса и активизирующая его же, не только становится 
независимой от экономических условий, но и продуцирует новые условия 
жизнедеятельности, соответствующие духу времени. Следовательно, 
модель "Экономика для образования" является более эффективной и 
жизнеспособной, чем модель "Образование для экономики". 

 
Н. В. Ярмоліцька, канд. філос. наук, наук. співроб., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
natashav63@ukr.net 

 
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Глобалізаційні процеси відбуваються в усіх сферах людського життя, 
вони впливають на економічну і культурну інтеграцію суспільства. Сьогодні 
жодна країна не може існувати ізольована від всього світу. Тому перед 
Україною, як частиною глобалізованого світу, постав вибір стосовно 
основного вектору цивілізаційного розвитку, який безперечно спрямований 
на євроінтеграцію. Рухаючись у цьому напрямку наша держава потребує 
залучення соціокультурних та духовних сил для стратегічних змін в 
економічній, політичній та культурній сферах. Слідуючи європейському 
досвіду українська держава спрямовує свої зусилля на цілісну політику 
гуманітарного розвитку суспільства, яка відповідала б модернізаційним 
викликам і була направлена на максимальне розкриття потенціалу кожної 
людини та створенню гідних умов для реалізації її інтелектуальних, 
культурних і творчих можливостей. В таких умовах віддається перевага 
вищій освіті, яка спрямована, насамперед, на підвищення соціального 
статусу особистості шляхом вдосконалення її освітнього рівня. З часу 
приєднання Україною до Болонського процесу (травень 2005 р.) значно 
зросла увага до якості вищої освіти, яка також є і основою міжнародного 
співробітництва між університетами. Відомо що у Болонській декларації чи 
ненайголовнішим постає питання забезпечення якості освіти, яке 
покладається на вищі учбові заклади і насамперед на університети. Свого 
часу К. Ясперс писав, що завданням університету є наука, дослідження та 
навчання науці, які служать формуванню духовного життя, відкриттю 
істини. Тому завдання університету слід розуміти, як дослідження, 
навчання, освіту та виховання. Університет – це професійна школа, світ 
освіти, дослідницька установа. К. Ясперс вважав, що вищим і невід’ємним 
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принципом університету є зв’язок дослідження і навчання, адже самий 
кращий дослідник одночасно є і хорошим викладачем. Та чи не 
найголовнішим завданням університетів – навчити студентів масштабно та 
перспективно мислити. "Університет здійснює професійне навчання, чиї 
ідеї реалізуються завдяки людини і основою якого є науковість. Людина ж 
потребує освіти, яка окрім спеціалізованої професійної освіти приводить 
до позиції дослідника та дослідницьким методам. Тому для цих особливих 
професій кращою освітою є не вивчення ізольованого знання, а навчання і 
розвиток органів наукового мислення. Протягом життя можливе 
продовження духовно-наукової освіти. Для професійної освіти університет 
може дати тільки основу, самоосвіта знаходиться в практиці" [Ясперс Карл. 
Идея университета. – Минск: БГУ, 2006. – С. 64-70]. 

В сучасних реаліях система освіти в будь-якому вищому учбовому 
закладі передбачає ступінь механічного використання рекомендацій 
Болонської системи. Це насамперед самоосвіта, доступ до різноманітної 
інформації, що дає можливість студентам вступати в діалог з викладачем. 
Ще одне з головних завдань університету – це формування світогляду 
молодої людини. Це є елементом духовності, який також не слід 
виключати з університету, тому що тільки духовно багата людина може 
бути освіченою. Іншим завданням університету є навчити вчитися. Студент 
який виходить з лав університету не повинен давати старіти своїм 
знанням, навчившись вчитися він буде продовжувати вчитись все життя. 

В останні роки проблеми якості вищої освіти зосереджені не тільки на 
контролі освітнього процесу, якість освіти представлена в різноманітних 
методологічних проектах освітніх програм, в яких головним фактором 
міжнародного визнання вищого навчального закладу є його 
конкурентоспроможність. Які ж завдання в цьому аспекті стоять перед 
вузами України? Перш за все це необхідність зробити вітчизняну вищу 
освіту привабливою для партнерства з іноземними вузами, що значно 
сприятиме досягненню освітою високого рівня, який буде відповідати 
європейським освітнім стандартам якості. Відповідати таким якостям 
вітчизняна освіта зможе втілюючи міжнародні акредитаційні освітні 
програми, підлаштовуючи їх до європейських вимог якості. Також 
альтернативним варіантом міжнародного визнання якості вітчизняної 
освіти є входження вищого навчального закладу у всесвітні рейтинги. 
Вагомий вклад у розвиток якості вітчизняної освіти приносить залучення 
іноземних спеціалістів до реформаційних процесів. Міжнародне 
співробітництво між європейськими та вітчизняними університетами 
допоможе підвищити рівень якості вітчизняної освіти, а навчання в 
зарубіжних вузах значно підвищить академічну мобільність та розвиток 
студентської молоді. 

Отже, для покращення якості вітчизняної вищої освіти в контексті 
Болонського процесу необхідними є: побудова єдиного освітнього 
простору, сприяння ефективному використанню людських і матеріальних 
ресурсів вищої школи; розширення наукових досліджень та максимально 
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можливе їх втілення в учбовий процес; удосконалення форм оцінювання 
знань студентів та їх атестація; підвищення професійного рівня викладачів; 
поглиблення співпраці між вузами. 

Підводячи підсумок хотілося б зауважити, що університетська освіта 
завжди була і залишається самою достойною освітою. Вона досить 
обширна, глибока, а саме головне – вона дає фундамент 
загальнонаукових знань. Існуючі нормативні дисципліни в університетах є 
в наш час обов’язковими для університетської освіти, адже саме вони 
формують світогляд і допомагають розширити знання випускника вузу і 
назвати його освіченим. Саму ж якість освіти можна оцінити по 
затребуваності випускника вузу на ринку праці, а разом з тим і дати оцінку 
якості освіти даного вузу. Тому якість освіти – це високий рівень 
кваліфікації, рівень теоретичних знань, певні навички та вміння, які повинні 
бути сформовані у випускників вищих навчальних закладів. 
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