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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Некласична доба філософських 

рефлексій знаменна радикальними соціальними змінами, що значно вплинули 

на перебіг суспільного життя, провокуючи руйнування традиційного “ланцюга 

буття” й зміни узвичаєних контекстів. Трансформація узвичаєних контекстів 

призвела до  деструкції морального горизонту й нігілістичного  підважування 

ґрунтовних цінностей, позбавляючи людину традиційного уявлення про сенс 

життя зі звичним розумінням “буттєвого опертя”.   

Людина традиційного суспільства загал черпала наснагу до життя з 

Божественного начала, вибудовуючи вертикальну життєву модель з 

відповідним дискурсом та переважно нерефлексивним сенсосприйняттям. 

Небезпека вертикально конституйованих моделей осенсовування життя полягає 

в тому, що метафізичні конструкти вносять тоталізуючу функцію в мислення, 

провокуючи ситуацію неспроможності індивідуального конституювання 

буттєвих смислів та творення власних життєвих сенсів.  

 У модерній ситуації, що характерна  соціальною, політичною та духовною 

нестійкістю  людського буття, вертикальна модель сенсотворення не отримує 

достатньої онтологічної опори, оскільки тоталізуючі вербально-метафізичні 

практики відвертають людину від проблеми автентичності індивідуального 

людського життя стосовно “правди” самого буття. Під впливом зростання міри 

індивідуальної свободи людини та формування відкритого комунікативного 

простору життя,  зростає запит на конституювання буттєвих смислів суспільної 

організації. Вони формуються в царині  добровільних горизонтальних акцій, 

навертаючи людину до самоактивації й смислопошуку. Відтак у ситуації 

революційного ускладнення соціальної дійсності, її непередбачуваності й 

невизначеності, коли людина позбавляється  магістральних шляхів, рятівних 

практик, і методологічних схем, її опертям дедалі більше стає критична функція 

мислення,  покликана  висвітлювати ключові проблеми розвитку й пропонувати 

оптимальні рішення. 

 Таким чином, радикальні соціально-політичні й культурні зміни й 

неусталеність життєвої ситуації, коли  минуле  онтологічно-рефлексивне опертя  

стає розмитим та “вислизаючим”, а теперішнє, – крихким  і  нетривким, на 

порядок денний суспільного розвитку виходять питання надзвичайної ваги  – 

сенсу життя людини в умовах “іншого”, не традиційного, і некласичного 

соціокультурного досвіду.  

Ступінь розробленості теми. Аналіз сенсу життя здійснюється з 

фізіологічної, психологічної, логіко-лінгвістичної, гносеологічної, теологічної й 

соціально-антропологічної позицій. Фізіологічний рівень обумовлений тим, що 

сенситивність є визначальною ознакою будь-яких живих істот, фігуруючи  

можливістю біологічного функціонування органів чуттів під зовнішнім 

впливом об’єктів довкілля. На психологічному рівні “sеnsus” передбачає 

здатність відчувати, вказуючи на вагомий  вплив зорового сприйняття, чуття, 

слуху тощо, на процес конституювання сенсу життя. Значний внесок у 

дослідження феномену сенсу життя зробили українські дослідники у царині 
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психології, а саме – Ш. Амонашвілі, Л. Анциферова, Г. Бала, О. Блохіна,  

Б. Братусь, І. Бурцева, А. Гордєєва, П. Горностай, М. Гапон, І. Гоян, Л. Гребінь, 

Т. Гурлєєва, А. Дроздова, С. Дьякова, З. Кісарчук, О. Колісник, Г. Куценко-

Лада, Л. Лужанська, С. Максименко, В. Поліщук, К. Обуховський, В. Романець, 

О. Садковський, Т. Титаренко, С. Тищенко, В. Чудновський та інші. Заслуговує 

на увагу доробок І. Манохи, яка досліджує психологічний аспект розгортання 

буттєвого потенціалу особистості.  

Серед російських психологів, увага яких скерована на дослідження 

проблеми смислу, виокремимо –  Ф. Василюка, Л. Виготського, Р. Гарифуліна, 

Б. Зейгарник, Є. Ейдмана, О. Кроніка, Д. Леонтьєва, С. Рубінштейна та багатьох 

інших.  

Логіко-лінгвістичний рівень аналізу передбачає сприйняття “sеnsus” як 

означника й охоплює значення “ідеї”, “поняття”, “ментального змісту”, 

вираженого за допомогою лінгвістичних знаків (Ф. Бацевич, П. Іванишин,  

С.  Криворучко, Т. Кушнірова, О. Корабльова, Г. Мацюк, Г. Мовчанюк,  

П. Пушик, А. Смирнов, Т. Тимейчук, А. Шестак та інші).  

Гносеологічний рівень передбачає аналіз інтелектуального сприйняття 

“sеnsus”, охоплюючи значення “розуму”, “свідомості”, “інтенції”, “погляду”, 

передбачаючи ментальну обробку даних відчуттів (І. Іващенко, В. Громов,  

С. Куцепал, Г. Нерсерян, В. Сломський, В. Сурков та інші). Когнітивне 

“схоплення” концепту “сенс життя” можливо досягнути завдяки аналізу 

чуттєвих та  інтелектуальних складових, залучаючи інтуїтивне пізнання, яке 

сприяє “безпосередньому баченню” феномену  досвіду, що не зводиться до 

абстрактного й дискурсивного мислення.  

Соціально-антропологічний зріз дослідження передбачає аналіз глибокого  

антропного пласту знання, яке суттєво впливає на процес формування дискурсу 

сенсо-розуміння. Аналізуючи феномен сенсу життя, ми спиралися на значний 

обсяг досліджень у царині метафізики й онтології, соціальної філософії й 

соціології, антропології й аксіології, уникаючи надмірної декларативності у 

розумінні цього філософського феномену.  

Соціально-антропологічний контекст проблеми сенсу життя досліджували 

такі українські науковці – В. Андрущенко, Є. Андрос, Є. Бистрицький,  

А. Бичко, І. Бичко, М. Бойченко, А. Богачов,  М. Булатов, Н. Гапон, Б. Головко, 

І. Гоян, В. Горський, І. Держко, А. Дондюк, О. Забужко, М. Зайцев,  

В. Загороднюк, В. Іванов, А. Карась, М. Кашуба, С. Кримський, С. Куцепал,  

М. Лука, А. Лой, Т. Лютий, К. Малєєв, М. Михальченко, В. Мельник, В. Нічик, 

А. Пашук, М. Попович, Л. Сафонік, О. Сичивиця, М. Скринник, З. Скринник,  

І. Огородник, Б. Парахонський, В. Табачковський, О. Тімченко, Н. Хамітов,  

Т. Хорольська, Д. Шевчук,  В. Шинкарук, Г. Шалашенко, О. Ярош, О. Яценко 

та інші.  

Варто назвати окремі праці, які присвячені аналізу феномену сенсу життя, 

а саме – М. Горлача “Смисл життя” (2003), Р. Кіся “Сенс сенсотворення: 

впровадження до філософії смислу” (2013), С. Кримського “Наша розмова 

довжиною в життя” (2012), А. Мотошка “В пошуках свого життя” (2008),  

Е. Осічнюка “Смисл життя” (1987), Ф. Папаяні “Смисл життя” (2008),  
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М. Поповича “Бути людиною” (2011), І. Ортинського “Сенс нашого життя” 

(1997), Д. Рощина “Категорія “смисл життя” особистості в системі суміжних 

понять гуманітарних наук” (2010), М. Трубнікова “Про смисл життя і “смерті” 

(1996), В. Шинкарука “Проблеми смислу людського буття”, “Про смисл буття” 

(2004), А. Яковенка “Смисли життя як соціальна проблема в суспільстві, що 

глобалізується” (2012), Е. Чухрай “Остаточна мета життя і сенс життя: 

історико-філософські межі раціональної реконструкції” (2015).  

Важливими є праці А. Богачова “Досвід і сенс” (2013), А. Баумейстера 

“Буття і благо”, Н. Іванова “Філософський аналіз смислу” (1980), В. Громова 

“Сенс і границі людської духовності” (2010), Т. Лютого “Філософсько-

антропологічний аналіз “нерозумного” (2009), Т. Цимбал “Людина в пошуках 

укорінення” (2010) та інші. 

Дослідженню сенсу життя в історико-філософському контексті присвячені 

праці українських дослідників: В. Жеребило “Проблема сенсу життя людини XI 

– першої половини XVII ст.” (2000), М. Жулинський “Сенс життя у світлі теорії 

еволюції свідомості” (2013), В. Кравченко “Проблема сенсу життя у філософії 

польського неотомізму (історико-філософський аналіз)” (2005), В. Кравченко 

“Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини” (2010),  

Л. Павлишин “Проблема сенсу життя у філософії Фрідріха Ніцше” (1997),  

П. Ситник “Аналіз вихідних принципів соціо-політичного вчення марксизму: 

уроки історії (у пошуках сенсу людського життя та суспільного ідеалу)” (1997), 

П. Слюсарчук “П. Ліницький про сутність людини та сенс її буття” (1998),  

Є. Шушкевич “Людвіг Вітгенштейн: роздуми про щастя і сенс життя” (2013).    

Однак у  вказаних працях  не виокремлюється специфіка концептуалізації 

сенсу життя у соціально-антропологічному контексті некласичних 

філософських підходів. 

У філософії середини ХХ століття розгляд проблеми сенсу життя 

описують за допомогою з’ясування значення й вагомості таких понять й 

концептів, як: “свобода”, “вибір”, “страх” та “відчай” (С. Кіркегор), “буття-для-

себе”, “буття-у-собі”, “буття-для-іншого” (Ж.- П. Сартр), “Я-Ти” (М. Бубер), 

“людина для себе”, “якість себе” (Е. Фром), “необхідність себе”, “збирання 

себе” (М. Мамардашвілі, В. Іванов та інші), “буття в культурі” (В. Біблер,  

Є. Бистрицький, В. Табачковський, В. Шинкарук), “воля до культури” та етика 

творчості та свободи (М. Бердяєв, С. Франк, І. Бичко, П. Гайденко),  

“відповідальне серце” (мислителі українського “розстріляного відродження”), 

етико-духовна й соціальна комунікація (К.-О. Апель, Е. Левінас, Й. Гесен,  

Ю. Габермас), етичний та ноосферний космогенез (Т. де Шарден, А. Швейцер, 

В. Вернадський, Г. Йонас), “нести відповідальність”, “реалізовувати цінності” 

(В. Франкл) – ідеї цих та інших мислителів закликають до вдумливого 

ставлення та обмірковування сенсу життя. 

Антропологічне витлумачення буття людини та сенсу її життя 

запропоновано у  дослідженнях, що присвячені проблемі  закорінення людини у 

ендотимні шари буття (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плеснер), творчості і свободи 

(М. Бойченко, І. Бичко, П. Гайденко, П. Рікер, А. Карась, М. Попович,  

В. Шинкарук), діяльності (Г. Батіщев, Б. Головко, В. Табачковський,  
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О. Яценко), відповідальності та комунікації (М. Бахтін, М. Бубер, М. Зайцев, 

К.-О. Апель, Ю. Габермас), осмислення феномену особового буття (А. Богачов, 

Є. Андрос, С. Кримський, Т. Лютий, Х. Ортега-і-Гассет, М. Скринник,  

О. Тімченко, Е. Фром, В. Франкл, Н. Хамітов, Д. Шевчук) та інші. 

Проблему сенсу життя широко відображено у російській дослідницькій 

літературі, яка персоніфікована іменами: П. Абовин-Егиденс (1963),  

К. Абульханова-Славская (1991), Т. Алексина, Б. Ананьєв (1980), С. Анісімов 

(1969), В. Владимиров (2006), А. Введенський (1994), Л. Волинська (2002),  

А. Донченко (1985), А. Дрюкова (1978), Д. Дубровський (1990),  

А. Звензловський (2001), А. Зеленкова (1988), В. Капранов (1975), М. Капранов, 

Л. Китаєв-Смик (1983), Л. Коган (1988), Л. Кобелянська (1989), Д. Леонтьєв 

(2004), І. Мартинюк (1990), М. Мокаєва (2001), А. Москаленко,  

В. Немировський  (1990), Б. Попов (1986), Ю. Резнік (1996), В. Сержантов 

(1990), Н. Трубніков (1996), В. Тугавіров (1961), І. Фролов (1985),  

В. Чудновський (1998). Проте ми детально не будемо торкатися   російського  

контексту розуміння сенсу життя, оскільки остерігаємося занурення в його 

містико-релігійну метафізику.. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану наукових досліджень кафедри 

філософії Львівського національного університету імені Івана Франка в межах 

науково-дослідної програми “Еволюція філософських парадигм мислення у 

контексті глобалізаційних викликів” (державна реєстрація № 0112U003260). 

Мета і завдання дослідження:  керуючись  соціально-антропологічним 

аналізом феномену сенсу життя виявити особливості його концептуалізації  в 

контексті некласичних філософських підходів. 

Для досягнення вказаної мети визначено головні завдання: 

– розкрити концептуальні й методологічні засади та особливості аналізу 

сенсу життя у контексті некласичних підходів; 

–  розробити понятійно-категоріальний апарат концептуалізації сенсу 

життя у некласичних філософських підходах; 

– провести онто-соціальний аналіз сенсу життя в аспекті логіко-

лінгвістичного й когнітивно-семіотичного розрізнення концептів “сенсу”, 

“смислу” та “значення”; 

–  виявити особливості “смислоконституювання” у процесі концептуалі-

зації сенсу життя, рефлексивною та семіотичною основою якого є комунікація 

й інтерсуб’єктивне порозуміння;  

– показати, що деконструкція дискурсу домінування, упокорення, 

насильства й знецінення життя є умовою смислоконституювання автентичності 

людини у некласичній філософії; 

– розкрити сутність феномену знекорінення, який виникає з семантично 

невиразного окреслення  сенсо-розуміння, обумовлюваного репресивними 

соціально-політичними та дискурсивно-етичними практиками;  

–   показати, що феномен соціально-культурного  знекорінення пов'язаний з 

униканням трагічної пам’яті й уможливлює смислову фрустрацію і здатний 

викликати деструктивну  розумову і практичну активність людини;  
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– обґрунтувати смислову вагомість  конституювання дискурсу “схильності 

до спільного блага” як аксіологічного чинника соціальної консолідації  в 

умовах глобалізації заради досягнення соціального поступу й екологічної 

безпеки;   

– показати особливості зміщення аксіологічних акцентів щодо сенсо-

розуміння у сучасному глобалізованому та інформаційному світі,  в якому 

перед вільним індивідом значно інтенсивніше стоїть вимога адекватної 

відповідальності.  

Об’єкт дослідження – постнекласична філософія,  її ключові концепції, 

методологічні програми, рефлексії, підходи, ідеї, орієнтовані на формування 

механізмів сенсо-розуміння. 

Предмет дослідження – концептуалізація сенсу життя у соціально-

антропологічному контексті некласичних філософських підходів. 

Методи дослідження обрано на основі виокремлених у науковій праці 

мети й завдань, зважаючи на об’єкт й предмет дисертаційного дослідження.  

Методологічна основа дисертаційного дослідження ґрунтується на основі 

феноменології, філософської антропології, герменевтики, трансцендентальної 

семіотики, аналітичної філософії, генеалогії, комунікативної філософії та 

соціально-структурного аналізу. Головні методологічні принципи ми 

експлікуємо з філософії К. Ясперса, М. Гайдеґера, Е. Гусерля, Г. Гадамера,  

Ф. Ніцше, М. Шелера, Ж.-П. Сартра, Ж. Делеза, М. Фуко, П. Рікера. Семантико-

семіотична природа смислу аналізується зокрема із застосуванням ідей та 

концептів Ч. С. Пірса, Ф. де Сосюра, П. Ф. Стросона, Б. Расела, Р. Карнапа,  

Г. Фреге, М. Мерло-Понті, Л. Вітгенштайна, Дж. Остіна, К.-О. Апеля,  Р. Барта, 

Ж. Бодріяра, П. Вірільо, Ж. Делеза, Ж. Деріда, У. Еко, Ж. Лакана, Ж.-Л. Нансі, 

Дж. Серля, Г. Патнема, М. Поповича,  С. Кейвела, Б. Класен, П. Грайса,  

С. К. Огдена, І. А. Річарсона, Дж. Ділі, Дж. Бігнела, Т. Вільямса, Е. Гетьє,  

А. Гупта, Д. Денета, Ф. Джексона, Дж. Ліча, Т. Нагель, Р. Павилениса,  

Ч. К. Райта, Р. Слотердайка, С. Сомса, Д. Чалмерса, К. Франкіша, X. Хермана та 

інші. 

 У процесі дослідження застосовано такі методи: 

– евристичний (пошуковий) метод допоміг сформулювати предмет 

дослідження у формі проблемного завдання, сприяв пошуку й організації 

шляхів його розв’язання, актуалізував опірні знання, уміння й навики, допоміг 

у процесі аналізу й оцінці досягнутих результатів; 

– дескриптивний (описовий) метод сприяв окресленню чуттєвого, 

досвідного знання людини, яке сприяє розкриттю феномену сенсу життя, 

будучи простором закорінення життєвих сенсів; 

– дискурсивний (метод пояснення й розуміння) допоміг розглянути сенс 

життя як дискурс, який людина спроможна конституювати, сприяючи 

буттєвому опертю;  

– компаративний метод уможливив порівняльний аналіз розуміння сенсу 

життя у традиційних інтерпретаціях й у контексті некласичних філософських 

підходів; 
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– аксіологічний метод сприяв баченню того, що специфікація цінностей 

полягає у фіксації відношення впливів оцінювання, не вичерпуючи смислове 

навантаження конкретної події, будучи алгоритмом прийняття чи заперечення 

фактичної дії. 

–  екзистенційний метод уможливив розуміння того, що трансцендування й 

екзистування є механізмом сполучення сенсу життя й смислу буття, додаючи 

змістовності й повноти людському життю; 

– метод феноменологічної редукції допоміг провести ретроспекцію 

буттєвих смислів, посприявши розкриттю феномену сенсу життя через 

механізми смислоконституювання; 

– герменевтичний метод на основі контекстологічного аналізу й 

інтерпретативного тлумачення й розуміння феномену сенсу життя уможливив 

оприявнити складні механізми осенсовування людського життя. 

Науково-теоретичною базою дисертації є наукові праці вітчизняних й 

зарубіжних учених з питань присвячених сенсу життя й процедурам 

смислоконституювання.  

Новизна одержаних результатів. Дисертація є системним 

дослідженням, що присвячене концептуалізації сенсу життя у некласичних 

філософських підходах,  основою яких стали дослідницькі програми сучасної 

соціальної філософії. На засадах синтезу аксіології, філософської антропології, 

феноменології, семіотико-лінгвістичного аналізу, комунікативної філософії – 

розроблено багаторівневу теоретичну концепцію сенсотворення, як ключової 

проблеми некласичної соціальної філософії. Одержані результати 

конкретизовані в наступних положеннях: 

Уперше: 

–  обґрунтовано, що вертикальна модель сенсотворення соціального життя 

втратила актуальність, як така, що носила тоталізуючу функцію мислення й 

провокувала ситуацію неспроможності індивідуального самоздійснення 

людини, через конституювання ієрархічних ментальних смислів й життєвих 

сенсів; відтак сучасні кардинальні буттєві зміни спонукають людину шукати 

таке смислове опертя, яке виводить людське мислення понад межі 

тоталізуючих вербально-метафізичних класичних практик й спонукають до 

пошуку автентичності індивідуального та суспільного життя;  

–  доведено, що некласична філософська рефлексія щодо пошуку сенсів 

життя та конструювання соціальної дійсності викликана радикальними 

освітніми, суспільними та культурними змінами, орієнтованими на визнання 

цінностей здійснення індивідуальної свободи людини, її неповторності і 

покликання; пріоритетним принципом сенсотворення у некласичних 

концептуальних підходах стає пошук онтологічних та етичних засад 

відповідальності людини за життя як таке; 

–  з’ясовано, що некласичний філософський підхід щодо концептуалізації 

сенсу життя визначається легітимізацією горизонтального принципу в 

соціальних відносинах, які значною мірою конституюються під знаком 

науково-освітнього розвитку та епістемного й дискурсивного впливу на 

соціальну, політичну й культурну ситуацію, змінюючи її сенсовідчування; 
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поглиблення філософської рефлексії стосовно буттєвості життя та його 

історичного соціально-культурного визначення спонукає методологічно 

розмежувати концепти “смислу” і “сенсу” в застосуванні їх до аналізу різних 

концептуально-теоретичних схем і суспільної дійсності.  

–  обґрунтовано, що застосування горизонтального принципу щодо 

“осенсовування життя”, на основі якого відбувається теоретична рефлексія  

соціальної дійсності в некласичних філософських підходах, дає змогу 

теоретично деконструювати ієрархічно конструйовану соціальну дійсність, як 

таку, що здійснюється за участю раціонального осягнення світу людини й 

стосується сенсо-відчуття, уможлививши формування некласичного сенсо-

розуміння і смислотворення та відповідних йому дискурсивно-етичних практик 

й світоглядно-когнітивних орієнтацій;  

–  обґрунтовано, що концептуалізація сенсу життя в некласичних 

філософських підходах ґрунтується на явному і неявному когнітивно-

семіотичному розмежуванні сенсів й смислів; якщо сенси стосуються проблем 

закорінення в чуттєво-тілесній складовій людської природи, окреслюючи 

унікальність й самобутність індивідуального та спільного людського досвіду, 

то смисли обумовлюються вербальним рефлексивним мисленням з його 

знаково-символічним опосередкуванням завдяки залученню “трансценден-

тальної комунікативної спільноти”; 

–  встановлено, що смислоконституювальна активність людини обумов-

люється еволюційними потребами прирощення індивідуальної свободи, як 

негентропійної умови зростання креативного потенціалу суспільного життя, що 

передбачає формування притомного сенсо-розуміння, феноменологія якого 

розгортається в контекстах генералізованих знаків-ідей і репрезентативно-

символічних та дискурсивно-семантичних повідомлень; 

–  показано, що смислоконституювальна активність людини обумовлюється 

метафізичним, філософським, науковим та художнім типами мислення і 

впливає на формування семіотично-епістемних контекстів життєсвіту і 

культури (наприклад, християнського, мусульманського, секулярного тощо) й 

стосується властивих їм естетичного досвіду з його провідними сенсами та 

перцептивними орієнтаціями; 

–  з’ясовано, що, в умовах екологічних імперативів інформаційного 

розвитку, соціально-культурні реалії сучасної України формуються під впливом 

суспільної значущості таких смислових концептів, як “схильність до спільного 

блага” та “значимих інших”, які мотивуються рефлексивною засторогою від 

морального нігілізму й індивідуального та групового нарцисизму, а отже 

стосуються піднесення смислів “відповідального життя” понад емпіричні 

обмеження егоїстичного сенсовідчування й відповідної дискурсивно-етичної 

практики “комфортного життя”; 

–  показано, що соціальні й дискурсивні форми домінування та гордині, 

притаманні для традиційних суспільств і культур, є чинником приниження 

людини і насильства над нею; вони здійснюються через розпорошення 

смислового горизонту буття, провокуючи його метафізичне “осідання”, що веде 

до відчуття абсурду й втрати сенсу життя; 
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–  досліджено тенденцію розщеплення сучасного соціального буття на 

певні смислові мозаїки, що уможливлює перебування людини у просторі 

ситуативних сенсів, “ковзаючи” поверхнею буття, й спричиняючи 

комунікативну загрозу зникання голосу “Іншого” з єдиного буттєвого світу 

людини, спонукаючи витворення плоскісних моделей сенсо-розуміння;  

–  встановлено, що завдяки дискурсивно-етичним практикам 

“відповідального життя” “некласична людина” спроможна конституювати 

сенсо-розуміння як дискурс (притомне сенсо-розуміння), викликаючи 

альтернативні інтерпретації, дискурси й парадигми соціального розвитку; 

–  виявлено, що сенс життя у контексті некласичних філософських підходів 

виступає інтегративною засадою життєвих сенсів та ментальних смислів з 

відповідними для них дискурсивно-етичними практиками й світоглядно-

когнітивними орієнтаціями,  що сприяє упорядкуванню людиною змісту своєї 

свідомості, інтегруючи почування, рефлексії й дії в єдине переживання 

смислового потоку, навертаючи людину до самоактивації й смислопошуку. 

Набуло подальшого розвитку: 

–  положення, що людина постнекласичної доби, під впливом смислових 

орієнтацій на самоздійснення, вільний розвиток та відповідальне життя, уникає 

тоталітарних  форм організації соціально-культурного простору і прагне до 

визнання гідності людини як основи суспільної консолідації; 

–  положення, що ґранднаративи є опертям тоталізуючих вербально-

метафізичних дискурсів і практик, відтак деконструкційна методологія щодо 

ґранднаративів уможливлює позитивну трансформацію смислового розуміння й 

інтерпретації реальності. 

–  положення, що концепт Іншого у соціально-антропологічному контексті 

некласичних філософських підходів є ключовою комунікативною засадою 

формування притомного сенсо-розуміння, тобто голос Іншого стосовно 

приватного простору людини сприяє конституюванню належних 

комунікативних підстав для соціально-культурних смислів/значень, які здатні 

позитивно стимулювати індивіда щодо розуміння сенсу життя;   

–  положення, що феномен знекорінення виникає з семантично невиразного 

окреслення сенсо-розуміння, обумовлюваного репресивними соціально-

політичними та дискурсивно-етичними практиками, будучи пов'язаний з 

униканням трагічної пам’яті, здатний викликати деструктивну розумову і 

практичну активність людини;  

 Уточнено: 

–  положення, що кризовий стан сучасної антропології й філософської 

гуманістики спонукав врахувати критику щодо редукціонізму людинознавчих 

студій до антропоцентризму, уможлививши розвиток постколоніальних 

досліджень; 

–  положення, що кризовий час суспільного розвитку уможливлює 

смислове розростання та поширення деструктивних, абсурдних і нігілістичних 

наративів і дискурсів стосовно буття людини, які свідчать про розпорошення 

смислового горизонту й втрату відчуття сенсу життя;  
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–  положення, що в умовах глобалізації і поширення інформаційних 

технологій конструювання смислової компоненти віртуальної реальності 

відіграє важливе значення у процесі теоретичного обґрунтування перспектив 

соціального, політичного й цивілізаційного розвитку людини, визначення її 

автентичності та ідентичності. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна праця є 

дослідженням зі сфери соціальної філософії в процесі якого було з’ясовано 

низку питань щодо механізмів формування сенсо-розуміння. Отримані 

результати розкривають механізми смислоконституювання, які лежать в основі 

конструювання сенсо-розуміння, й можуть бути використані у соціально-

педагогічній діяльності під час розробки соціальних та педагогічних проектів й 

методик  соціального та гуманітарного розвитку, психологічній й психіатричній 

практиці, у процесі безпосередньої психологічної реабілітації та корекції 

психологічно травмованих, у навчальному процесі під час підготовки 

нормативних курсів з метафізики, онтології, антропології, аксіології й 

соціальної філософії, а також у процесі написання підручників, навчальних й 

методичних посібників.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна праця виконана здобувачем 

особисто. Всі результати дослідження, сформульовані висновки, положення й 

пропозиції обґрунтовані на основі особистих досліджень автора. Для 

аргументації окремих положень використано праці інших учених, на які 

обов’язково зроблено посилання. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана на кафедрі 

філософії Львівського національного університету імені Івана Франка. Основні 

положення й теоретичні висновки дисертаційної роботи висвітлено у наукових 

статтях, доповідях й повідомленнях на вітчизняних й міжнародних наукових 

конференціях і семінарах, зокрема: Міжнародна наукова конференція “Людина 

та її ідентичність в добу глобалізму” (Львів, 29–30 червня 2010); Міжнародна 

науково-практична конференція “Наука і духовність у системі сучасного 

управління” (Львів, 19 квітня 2012); Міжнародна наукова конференція 

“Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм” (Чернівці, 14–15 жовтня 

2013); Всеукраїнська науково-філософська конференція “Гуманітарні інновації, 

їх особливості та роль в сучасному житті суспільства” (Київ, 22 липня 2013); 

XV Miedzynarodowej Konferencji PTU “Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju I 

postepu” (Львів–Варшава, 17–18 вересня 2014); Перша міжнародна 

мультидисциплінарна конференція (Одеса, 15 травня 2015); Міжнародна 

наукова конференція “Sapere aude!” Український Вільний Університет: 1941–

2015 (До 70-річчя УВУ в Німеччині (Львів–Мюнхен, 8 жовтня 2015); 

Міжнародна науково-практична конференція “Творення простору суспільної 

довіри в Україні XXI сторіччя” (Львів, 17–19 лютого 2016); Міжнародна 

наукова конференція “Філософія діалогу й порозуміння  в побудові 

європейської й світової спільнот” (Львів, 22–24 червня 2016), Всеукраїнська 

науково-практична конференція “Філософські обрії сьогодення” ( Херсон, 17 

листопада 2016 року).  
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано одноосібну 

монографію “Буттєвість сенсу людського життя”, 25 статей у фахових виданнях 

України з філософії, затверджених ДАК України, з них 2 – у закордонних 

виданнях, 3 – у вітчизняних журналах, що включені до міжнародних 

наукометричних баз. Результати дисертаційного дослідження втілено у низці 

тез доповідей на міжнародних й вітчизняних наукових конференціях (20 тез). 

Структура дисертації. Структура та обсяг дисертаційного дослідження 

визначається метою й поставленими завданнями. Дисертація складається зі 

вступу, шести розділів, що вміщують підрозділи та пункти, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків й списку використаної літератури. 

Повний текст дисертації становить 398 сторінку, з них основний текст – 363 

сторінки. Список використаних джерел (375 найменувань) розміщений на 35 

сторінках, що охоплює цитовані статті та монографії.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, розкрито ступінь 

розробки наукової проблеми, сформульовано мету й завдання дисертаційної 

роботи, визначено об’єкт, предмет й методи дослідження, його наукову 

новизну, теоретичну й практичну значимість, зазначено особистий внесок 

здобувача, наведено дані про апробацію результатів дослідження, публікації та 

структуру й обсяг дисертації. 

У РОЗДІЛІ 1 “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

АНАЛІЗУ СЕНСУ ЖИТТЯ У НЕКЛАСИЧНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ 

ПІДХОДАХ” аналізується теоретико-методологічне підґрунтя аналізу сенсу 

життя у соціально-антропологічному контексті некласичних філософських 

підходів. 

У підрозділі 1.1. “Теоретико-методологічне підґрунтя аналізу простору 

сенсу” зазначено, що засилля вербально-метафізичних практик щодо 

вирішення філософських проблем бентежило М. Гайдеґера, оскільки носила 

тоталізуючу функцію мислення й створювала ситуацію неспроможності 

індивідуального самоздійснення людини, через конституювання ієрархічних 

ментальних смислів й життєвих сенсів. Мислитель спонукає людину шукати 

смислове опертя, яке виводить людське мислення понад межі тоталізуючих 

вербально-метафізичних класичних практик й пошуку автентичності 

індивідуального та суспільного життя. Заради пошуку “правди” буття філософ 

пропонує мисленнєвий хід спрямований на деструкцію метафізичних 

дискурсів, оскільки уречевлення й об’єктивація сущого призводять до ситуації 

нав’язування життєвих сенсів й буттєвих смислів. Методологічно важливою 

для нас є Гайдеґерова думка, що смисл буття “вичитується” завдяки досвіду 

вибору сущого, і сам факт зверненості людини до буття уможливлює 

витягування істини (алетейя) із-забуття.  

Здійсненню концептуалізації сенсу життя в некласичних філософських 

підходах завдячуємо й філософському доробку Ж. Делеза, оскільки Делезова 
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настанова сприяє розумінню дихотомічної природи смислів, уможливлюючи 

пошук нових стратегій, тлумачень й бачень.  

У підрозділі 1.2. “Методологічність полеміки прибічників цілісності й 

фрагментарності людського життя” указано, що у просторі некласичної 

філософії розгорнулася полеміка між прибічниками цілісності й 

фрагментарності людського життя, що свідчить про різні вектори розуміння 

сенсу життя. Зокрема Е. Макінтайр й Т. Ренч наполягають на важливості 

позначення цілісності людського життя, зокрема Т. Ренч уводить поняття 

“людська фундаментальна ситуація”, окреслюючи застороги крихкості 

людського буття. Водночас Макінтайрова ідея наративного пошуку життя 

більшою мірою відповідає нашому розумінню інтегративної природи сенсу 

людського життя, оскільки запобігаючи його фрагментації. Значимість 

наративного пошуку сенсу життя у тому, що людина “не губиться” у життєвому 

просторі, сприймаючи розрізнені життєві ситуації у їх єдності та цілісності. 

Дискурс цілісності життя тим більше вагомий у період крихкості й ефемерності 

людського буття. Зокрема П. Рікер указав, що “здібна людина” знаходить сенс 

життя, оскільки вона говорить, розповідає, відповідально діє й вміє вибачати.  

У той же час З. Бауман й Ж. Делез вказують на швидку плинність й 

мінливість життя. Керуючись логікою З. Баумана сучасній людині потрібно 

забути про дискурс цілісності життя й розпрощатися із намірами “вхопити” 

сенс життя, оскільки швидкоплинність буття не сприяє реалізації статистичних  

прагнень, конституюванню довгострокових життєвих планів й проектів. 

Зазначено, що обидві позиції доповнюють одна одну, сприяючи цілісному 

осмисленню складної філософської проблеми, – сенсу життя людини.  

У підрозділі 1.3. “Категоризація простору сенсу” зосереджено увагу на 

уточненні й розбудові категоріального філософського апарату, який допомагає 

здійснити концептуалізацію сенсу життя у некласичних філософських підходах. 

У підрозділі 1.3.1. “Сенс життя й смисл буття” визначено, що автори 

непоодиноких вітчизняних досліджень не проводять чіткого розрізнення 

конотацій близьких, однак не збіжних філософських термінів, наштовхуючи на 

труднощі у розумінні складних філософських феноменів. Зокрема у деяких 

дослідженнях українські автори вживається концепт “сенс буття”, а не “смисл 

буття”,  у більшості – “смисл життя”, а не “сенс життя”, спонукаючи 

термінологічну й наукову плутанину.  

Так, А. Богачов, І. Жеребило, М. Жулінський, А. Карась,  В. Кравченко,  

Л. Павлишин, П. Ситник, І. Ортинський, Є. Шушкевич правильно 

використовують концепт “сенс життя”, оскільки сенс пов’язують з відчуттям й 

сприйняттям людини. Закорінення сенсу у чуттєво-тілесну складову людської 

природи указує на унікальність й самобутність людського життя, 

демонструючи соціально-психологічний зв'язок людини із життям. Зазначено, 

що у європейських мовах загалом сенс пов’язують з відчуттями, чутливістю та 

сприйняттям, ототожнюючи його зі здоровим глуздом й правильним життєвим 

напрямом, відтак у своєму дослідженні ми долучаємося до такої європейської 

мисленнєвої традиції.  
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А. Єрмоленко, А. Карась, Р. Кісь, М. Попович, В. Шинкарук пов’язують 

поняття смисл з поняттям буття, використовуючи у своїх працях концепти 

“смисл буття” та “смисли буття”. А. Баумейстер, А. Богачов, В. Кебуладзе 

користується одним терміном “сенс”, не здійснюючи термінологічного 

розрізнення сенсу й смислу, однак впевнені, що мислителі розуміють 

відмінність сенсу життя й смислу буття, однак ця проблема не є предметом їх 

наукового інтересу, відтак науковці традиційно використовують одне 

українське слово “сенс”. М. Горлач, Л. Гребінь, Т. Гурлєєва, З. Кісарчук,  

Ф. Папаяні, В. Рощин, А. Яковенко допускають підміну понять, оскільки 

користуються концептом “смисл життя”, не розрізняючи конотацій подібних, 

однак не збіжних термінів.   

Ми підтримуємо А. Баумейстера, А. Богачова, І. Жеребило,  

М. Жулінського, А. Карася, В. Кравченко, В. Кебуладзе, Л. Павлишин,  

П. Ситника, І. Ортинського, Є. Шушкевича у тому, що поняття “сенс” 

рекомендовано вживати разом із поняттям “життя”, отримуючи концепт “сенс 

життя”. Ми солідарні з А. Єрмоленком, А. Карасем, Р. Кісем, М. Поповичем, В. 

Шинкаруком, що поняття “смисл” потрібно вживати з поняттям “буття”, 

отримуючи концепт “смисл буття”, розуміння якого потребує задіювання 

мисленнєвого потенціалу людини.  

Ми вбачаємо відмінність “смислу буття” й “сенсу життя” у тому, що смисл 

буття трансцендентний щодо людського світу, проте відкритий йому. Зокрема 

смисл буття відкриється за допомогою феноменальності ось-буття, яке розуміє 

себе як екзистенцію. Пошук смислу буття уможливлює смислове збагачення 

людського життя, сприяє тому, що людина віднаходить буттєве коріння. Смисл 

буття як граничне, що відкрите у безмежному горизонті само здійснень, 

сполучений з буттєвими смислами, які необхідно уживати у множині, оскільки 

вони по своїй суті дифузійні й амбівалентні.  

Якщо смисл буття є трансцендентним щодо людського життя, то сенс 

життя є іманентним людині соціально-історичним, культурно обумовленим 

феноменом. Сенс життя людина конституює керуючись своїми інтересами, 

запитами й намірами. Сенс життя відмінний від “життєвих сенсів” – коротко чи 

довготермінових життєвих програм, які передбачають реалізацію мети, цілі, 

практичного завдання.  

Когнітивно-семіотичне розмежування сенсів й смислів, сенсу життя й 

смислу буття сприяє концептуалізації сенсу життя у контексті некласичних 

філософських підходів. 

У підрозділі 1.3.2. “Сенсо-відчуття й сенсо-розуміння: підстави 

розрізнення” наголошено, що у дисертаційному дослідженні мова іде про 

людину, яка спроможна адекватно реагувати на довколишню дійсність, ставити 

й давати відповіді на запитання, що по-українському називається 

“притомність”, “при тямі”, “при пам’яті”. Оскільки притомна людини володіє 

вербальним й невербальним мисленням, то слушно виникає запитання, яким 

саме чином проблема сенсу спливає до свідомості людини, – завдяки 

вербальному мисленню, чи він існує також понад ним, а якщо існує, – то в який 

спосіб?  
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Виходячи зі змісту людського досвіду більшість людей з абсолютною 

очевидністю упевнені, що життя має сенс, бо досвід сенсу передує 

самосвідомості людини (В. Кебуладзе). Тяглість сенсів людського життя 

уможливлює думку кожної конкретної людини зокрема, що життя має сенс, не 

залучаючи вербальне мислення. Отже, сенс життя може існувати понадлогічно 

й понадсемантично, опираючись на будь-які апріорно-трансцендентальні 

аксіоми, оскільки люди переживають своє життя у світлі того, що вони 

вважають його “осмисленим”, тобто у світлі індивідуальних підходів до життя. 

Життєва мудрість й здоровий глузд є підґрунтям понадлогічного й 

понадсемантичного існування сенсу, однак, “наївна настанова” не убезпечує 

людину від вислизання чи втрати сенсу життя, бо не спроможна  гарантувати 

людині “буттєве опертя” в неусталеній життєвій ситуації. Водночас “наївна 

настанови” й дескриптивне знання є необхідними, однак недостатніми, бо 

розуміння людьми сутностей феноменів й устрою довколишнього світу є 

досить абстрактним, і значно менш деталізованим й конкретним, ніж видається 

їм самим.  

Заради утвердження притомного сенсо-розуміння людині потрібна 

додаткова аргументація, яка уможливлена рефлексивною природою людського 

світовідношення, обумовлюваного вербальним мисленням й логічними 

процедурами. Дискурсивний метод трансформує проблему сенсу життя в 

логічний та семантичний простір.  

Зазначено, що розмежування сенсо-відчуття й сенсо-розуміння є певним 

чином формальною процедурою, проте їх розрізнення сприяє баченню 

складних механізмів осенсовування життя у контексті некласичних 

філософських підходів.  

У підрозділі 1.3.3. “Сенс, смисл, значення: питання концептуального 

розмежування” зосереджено увагу на логіко-лінгвістичному, когнітивно-

семіотичному аналізі понять “сенс”, “смисл” й “значення” й Гусерлевому 

тлумаченні цих понять. Зокрема у підрозділі 1.4. звернена увага на 

консолідацію зусиль щодо конституювання дискурсу “схильності до спільного 

блага” як застороги громадянського нігілізму й індивідуального й групового 

нарцисизму. 

У пункті 1.3.3.1. “Логіко-лінгвістичний аналіз сенсу, смислу та 

значення” указано, що виявлення статусу смислу й значення потребує 

додаткових зусиль. Указано, що представники європейської філософії загалом 

не схильні розрізняти смисл й значення, відтак смисл і значення від самого 

початку були уражені невизначеністю перекладу. Щодо німецького Sinn й 

Bedeutung, то Sinn передають як sense, або як meaning, а Bedeutung 

перекладають як indication, або як meaning, або ж іще як denotation чи 

signification.  Наприклад, Б. Расел уживав слово “meaning” для позначення як 

Sinn, так і Bedeutung, хоча добре знав про Фрегівське розрізнення. Сьогодні 

французькі філософи-логіки те, що Г. Фреге називав Bedeutung, називають 

reference, а те, що німецькомовні логіки та філософи за часів Фреге позначали 

як Bedeutung – це сьогодні signification.  
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Ми дійшли висновку, що англійське sеnsе можна перекладати по-

українськи, – як сенс чи смисл, однак, це слово краще перекладати як сенс, коли 

наголошуємо на чуттєво-тілесній складовій людської природи, а коли 

акцентуємо на логіко-семантичному, когнітивно-семіотичному чи 

онтологічному контексті, то – смисл. Німецьке Sinn краще перекладати як 

“сенс”, оскільки воно має інтенційну направленість, яка втрачається, якщо ми 

перекладаємо його як  “значення”. Водночас після загальноприйнятої практики 

перекладу Bedeutung як reference чи denotation (денотація) можна говорити про 

вияснення статусу meaning, а саме, що воно у німецькій мові більшою мірою 

належить до царини Sinn. 

У підсумку указано, що збіжність смислу й значення обумовлена тим, що 

акт референції (надання значення) пов’язують з особливостями мовця, а не з 

семантикою мовних виразів. “Я” відіграє значну роль у процесах порозуміння, 

оскільки окрім повідомлення передає своє живе відношення та ставлення.  

У пункті 1.3.3.2. “Когнітивно-семіотичний аналіз значення “sense” та 

“meaning” артикульовано увагу на тому, що смисл потребує певного 

символічного кодування, де кожен символ наділений певним значенням. 

Позначена річ трансформується у об’єкт нашого споглядання й рефлексії. 

Здійснюючи акт референції мовець репрезентує свою інтенцію шляхом 

використання конвенційних мовних знаків, описуючи світ. Кодування й 

декодування смислу відбувається залежно від соціального контексту, 

зближаючи смисл й значення. Правила кодування сприяють процесам 

розшифрування повідомлення іншими комунікантами. Загалом знакові системи 

фіксуються смисли, які є носіями тих чи інших культурних архетипів.  

Загалом англійський термін “meaning” займає провідне місце у сучасних 

когнітивно-семіотичних дослідженнях, указуючи на ментальну складову 

людської свідомості, виступаючи критерієм розрізнення між смислом й 

денотацією (пряме значення слова), думкою й емпіричним змістом, між 

висловлюваннями, які наділені смислом та такими, що не наділені смислом. 

Всюдисущість meaning є ознакою недостатньої рефлексії щодо функції 

символів, які необхідно прояснити, й оманливість “meaning”, яка широко 

використовується у науковій філософії (philosophie scientifigue) пояснюється 

тим, що будь-яку проблему можна трансформувати у питання значення. Однак 

“meaning” у множині відсилає до культурного різноманіття (множини значень, 

висловлювань та мов).  

Мовне прояснення символів, знаків, значень сприяє розумінню природи 

багатьох складних феноменів й сповнює їх смислом/значенням. Більше того 

аналіз соціальних зсувів, які закарбовуються у лінгвістичному просторі,  

допомагає зрозуміти “справжню” природу подій й феноменів.  

У пункті 1.3.3.3. “Теорія значення Е. Гусерля” указано, що мислитель 

більшою мірою веде мову про онтологічні смисли/значення, ніж про сенси. 

Мислитель показує, що онтологічні смисли властиві світові, будучи 

потенційними способами даності предметів, ймовірними модусами здійснення 

значення, можливими парадигмами усіх можливих об'єктивних змістів наших 

висловлювань. Виходячи з Гусерлевої логіки можна дійти висновку, що між 
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реальністю й людською свідомістю є неозорий смисловий простір. Актуалізація 

буттєвих смислів відбувається завдяки інтенційній спрямованості нашої 

свідомості, сприяючи конституюванню предметів як “смислових єдностей”. 

Зазначено, що смисли артикулюються тоді, коли задані умови значення, тобто 

налагоджений зв'язок із здоровим глуздом й загальноприйнятим сенсом.  

У підрозділі 1.4. “Місце концепту “схильності до спільного блага” у 

процесі витворення дискурсу сенсо-розуміння” обґрунтовано, що концепт 

“схильності до спільного блага” виводить людське мислення понад емпіричні 

обмеження егоїстичного сенсовідчування й відповідної дискурсивно-етичної 

практики “комфортного життя”, трансформуючи людське Я до масштабу 

родової здатності, спонукаючи до служіння й жертовності. Зазначено, що 

українська спільнота все ще не набула стійких переконань, які “шкідливо 

ставити під сумнів”, однак громадяни України перебувають на шляху 

витворення концепту “схильності до спільного блага”, його важливості у 

процесі творення української нації. Зазначено, що людина, яка перебуває у 

просторі “схильності до спільного блага” більш відповідально конституює 

дискурс сенсо-розуміння, мотивуючись рефлексивною засторогою від 

морального нігілізму, надаючи вагомості смислам “відповідального життя”. 

Відтак засторогою  індивідуального й групового нарцисизму є внутрішня 

діалогічність зі “значущими іншими”, бо спільне переживання морально 

очищує людину у процесі якого витворюють ідеали й цінності, завдяки яким 

наші помисли та прагнення набувають суспільнозначимого смислу/значення. 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ “ОНТО-СОЦІАЛЬНЕ ОБУМОВЛЕННЯ СЕНСУ 

ЖИТТЯ Й СМИСЛІВ БУТТЯ У НЕКЛАСИЧНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ 

ПІДХОДАХ” присвячений онто-соціальному обумовленню сенсу життя й 

смислів буття. 

У підрозділі 2.1. “Коріння смислів” наголошено, що метафізика й 

філософія трансценденталізму постають перед вибором джерел буттєвих 

смислів – недиференційної основи, безосновості, неоформленого буття, 

“безодні без розрізнень й властивостей”, вищого індивідуалізованого Буття й 

надмірно персоніфікованої форми, яка строго фіксує та “сковує” сингулярності. 

Указано, що буття загалом є корінням смислів, оскільки без занурення у 

простір буттєвих смислів людина живе плоскінним життям, яке приречене 

втрачати свій сенс. Більше того, людина набуває сенс життя лише тоді, коли 

відкривається буттю. 

Ось-буття є простором актуалізації смислів, оскільки йому іманентно 

притаманна онтологічна диференціація. Артикульовано увагу на цінностях 

екзистенційного досвіду, оскільки він сприяє “баченню” смислу буття, 

водночас сприяючи конституюванню сенсу життя. Дослідження у сфері 

онтологічної площини уможливлює висновок, що завдяки рефлексивним 

зусиллям, мужності прийняття граничних буттєвих ситуацій, відбувається 

механізм з’яви буттєвих смислів у людському світі. Звернення до буття 

наснажує соціально-культурне життя людини значимими смислами й 

життєвими сенсами.  
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У підрозділі 2.2. “Місце смислів” указано, що тілесність є підставою 

появи різноманітних онтичних Я-смислів й смислів-Іншого. Тілесність 

уможливлює розгортання екзистенціалів у нашій свідомості й розумі, 

зумовлюючи наш досвід, й позначаючи неминучість нашого буття у світі, 

будучи способом закорінення (ancrage) людини у бутті. Розгортання тілесних 

(сенсових) дискурсів спричиняє здатність до смислоконституювання 

(притомності-розуміння). Відтак сенсо-розуміння формується на підставі 

тілесності, що є місцем, підставою буттювання смислів, однак не передує їм.   

У підрозділі 2.3. “Поля смислів” підкреслено, що у дослідницькій 

літературі існує полеміка щодо місця смислів. Можна виокремити два основні 

керунки щодо його розуміння – субстанційний та функційний. Згідно 

субстанційної позиції смисли існують об’єктивно, отже, їх можна виявити, 

виокремити й локалізувати. Згідно функційної теорії не існує ніяких смислів 

понад межами людського світу, бо смисли вносять у світ люди, тобто вони 

людиною осмислюються, вербалізуються з допомогою мовно-комунікативного 

й аргументаційного опосередкування.  

Смисли артикульовані логіко-лінгвістичним, когнітивно-семіотичним 

аналізом, світоглядним тлумаченням, герменевтичним розумінням, 

комунікативним консенсусом, філософським й науковий пошуком, мистецьким 

задумом, релігійним переживанням, містичним досвідом тощо. Вони не 

потребують ніякого закорінення у вищому бутті, будучи варіативними, 

дифузійними, амбівалентними. Смисли ціннісним значенням наділяє людина. 

Людина має навчитися механізмам конституювання буттєвих смислів, 

долучаючись, разом з іншими суб’єктами соціальної дії, до процесу 

конституювання складних смислових структур.  

У підрозділі 2.4. “Парадоксальність смислів” указано парадоксальну, 

дифузійну природу смислів. Керуючись парадоксальною природою смислів 

постмодерна методологія декларує шлях якомога швидшого переходу від 

смислу до смислу, що гарантує людині перебування у просторі сенсу. 

Некласична теорія сингулярностей змінює класичну теорію суб’єкта й 

структуралістичну смислову теорію, пов’язану з аналізом означуваного. 

Зокрема праця Л. Керола “Аліса в країні чудес” розкриває парадоксальну 

природу смислу, який спроможний у певній точці ділитися й множитися. 

Зокрема Ж. Делез указує, що парадокс має форму двох смислів – божевілля й 

непередбачуваності, проявляючи себе як нонсенс втраченої тотожності й 

непізнаваності.  

Дарунок смислу відбувається на межі суджень та речей, герменевтичного 

розуміння, комунікативного взаєморозуміння, в точці сингулярностей, де смисл 

є “об’єктом фундаментальних парадоксів, повторюваних фігур нонсенсу”  

(Ж. Делез). Ми погоджуємося з М. Фуко, що людині варто відмовитися від 

пошуку смислового топосу, оскільки людина, яка відмовляється від чіткого 

окреслення смислу, має надію виявити властивий йому топос. 

Смислоконституювальна активність людини обумовлюється еволюційними 

потребами прирощення індивідуальної свободи як негентропійної умови 

зростання креативного потенціалу суспільного життя.  
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У підрозділі 2.5. “Конституювання смислів” зазначено, що розглядаючи 

механізми конституювання смислів Ж. Делез й Л. Тульчинський ведуть мову 

про стрічку Мебіуса, яка символізує процес народження смислів. На думку  

Ж. Делеза, смисл – це існування двох сторін однієї позбавленої товщини 

площини, відтак, рухаючись упродовж її довжини, ми потрапляємо з одного 

боку на інший. Будь-який смисл є самореферентним, й у кожному 

самореферентному смислі, потенційно закладений інший смисл, ширший 

контекстуально. Відтак смисли реалізуються у межах певного контексту, 

уможливлюючи вихід понад межі заданого контекстуального поля, й на рівні 

контекстів смисл, який найперше емоційно переживається, трансформується у 

сенс, а сенс, який підлягає рефлексивному осмисленню,  –  у один із смислів. 

Такий механізм сприяє утворенню сенсово-смислових зв’язків, фігуруючи 

підставою сенсо-розуміння. Розрив однієї з ланок смислової єдності спричиняє 

відчуття смислового розриву, вербалізує думку, що життя втрачає сенс. 

Генеративний простір сенсо-розуміння стосується мисленнєвої активності 

(дискурсивної й репрезентативної), з поверхів якої сенсотворення насичується 

смислами, або ж семантика тілесного збагачується семантикою понадтілесного 

– культурного, поетичного, художнього, духовного, метафізичного, 

філософського. Розуміння такої диференціації між двома рівнями семантичної 

генеративності спонукає розмежування між смислами й сенсами, користаючись 

природним ресурсом української мови.  

У підрозділі 2.6. “Значення мови у смислоконституюванні” наголошено, 

що мова є способом вираження смислу, тобто тих сталих репрезентації, які 

фіксують у свідомості людей й культурі народу, виявляючи межі власних й 

чужих смислів. Мова фіксує антропологічні конфлікти між засиллям 

“вигаданих сутностей” й модерними настановами й цінностями. Приклад 

такого антропологічного конфлікту ми бачимо у теперішній українській 

дійсності. Соціальну небезпеку становить та частка громадян, які не мають 

звички користуватися аналітичною частиною свого розуму, проте схильні 

долучатися до запропонованого досвіду, або проекту під назвою “сенс життя”.  

Інтелектуал як ніхто інший розуміє небезпеку смислових воєн, метою яких 

є нівелювання, висміювання й реструктурування інших смислів. У такій 

ситуації мова фіксує процедуру розмивання, вивертання й спотворення смислів. 

У смислових війнах використовують образні візуалізації й евфемізми, щоб 

оприявнити ефект, якого прагнуть досягнути. Відтак ясне й виразне мислення 

“схоплює” істинну етимологію слова, увиразнює подію, ситуацію, феномен. 

Правильне вживання етимологічно виважених слів сприяє відповідальному 

конституюванню соціальних смислів як зразків соціальної дії.  

У підрозділі 2.7. “Соціальні смисли” наголошується, що соціальні смисли 

закорінені у суспільний досвід суб'єкта, завдяки якому особа “впізнає” 

соціальну реальність. Соціальні смисли виробляються людьми у ході їх 

практичного життя, будучи наслідком задіяних людьми спроб пояснення, 

розуміння й осмислення оточуючого світу. Соціальні смисли функціонують у 

соціальному просторі шляхом приєднання чи заперечення учасниками 

соціального дискурсу, сприяючи соціальній комунікації й інтерсуб’єктивності 
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порозуміння. Зазначено, що розуміння природи й механізмів функціювання  

соціальних смислів, уможливлює аналіз складних процесів формування 

соціального знання, що робить особливо актуальним вивчення науки семіотики 

й сенсології загалом.  

У підрозділі 2.8. “Ціннісно-смисловий спосіб буттювання сенсу” 

указано, що цінності, які “прив’язують” нас до життя, фігурують алгоритмом 

прийняття чи заперечення фактичної дії, визначаючи наше розуміння сенсу 

життя. Цінності фіксують відношення впливів оцінювання, проте не 

вичерпують смислове навантаження конкретної події. У сучасній 

соціокультурній ситуації, яка характеризується динамікою ціннісно-смислових 

орієнтирів, цінності загалом можна сприймати як стабілізуючий фактор 

людських очікувань, з якими більшість людей обізнані. В ситуації відмінного 

соціального досвіду цінності виступають можливістю смислового 

структурування життєвого горизонту.  

Кризовий час несе певну небезпеку прибічникам транзитивної теорії,  

оскільки людина, яка  визначилася у своїх ціннісно-смислових уподобаннях, 

змушена швидко переосмислювати перебіг подій й займати певну ціннісну 

позицію, однак покладання на притаманну їй ціннісну шкалу, закорінену у 

специфічний соціальний досвід, не сприяє її буттєвому “опертю”. Більше того 

образно-схематичне сприйняття передує рефлексивному мисленню, що 

спонукає людину приймати швидкі емоційні рішення, які можуть бути 

фатальними й помилковими.   

У підрозділі 2.9. “Мета й підсумок життя” указується, що життя 

передбачає направленість його настанов на майбутнє. Направленість сенсу 

життя на досягнення мети зафіксовано у французькій, а пізніше італійській й 

німецькій мовах. У цих мовах “sеns” має додаткове значення “напряму”. 

Керуючись реаліями сучасного життя, ми радимо покинути звичку 

прив’язувати сенс життя до мети й життєвих цілей, оскільки існує потенційна 

небезпека бути утягнутими у маніпулятивні практики, у абстрактні соціальні 

схеми. Зокрема набір різноманітних соціальних практик – педагогічних, 

психотерапевтичних, медичних й соціопсихологічних рекомендацій можуть 

спонукати до фанатизму у досягненні “потрібної” мети. Окрім того небезпека 

втрати сенсу життя чекає людину, якщо поставлена мета не досягнута.  

Людина сьогодення покликана бути готовою до буттєвих зламів, 

смислових розривів, втрати сенсу життя. Зокрема філософська думка Ж. Дерида 

допускає блукання людини у світі, яка не “прив’язує” сенс життя до діяльності 

цілетворення. У такій ситуації радимо сприймати сенс життя як інтегративну 

засаду смислів людського буття, уможливлюючи внесення порядку у зміст 

людської свідомості, тим самим визначаючи життєву перспективу (проектуючи 

себе у майбуття). 

У підрозділі 2.10. “Маніпулятивна природа сенсу” зазначено, що життєві 

сенси й смисли зокрема передають батьки, вчителі й громадські діячі. 

Ідеологічно вмотивовані політтехнологи спроможні нав’язати людині уявлення 

про сенс життя, використовуючи певні маніпулятивні технології та практики. 

Відтак у час диференціації та подрібнення модерністського наративу людині 
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необхідно долучатися до притомної репрезентативної й дискурсивної 

семантики, що уможливлює смислові спонуки розуміння, залучаючи 

рефлексивний компоненту своєї свідомості, що фігурує перепоною 

спекулятивних й маніпулятивних практик, задіюваних щодо феномену “сенс 

життя”.  

У пункті 2.10.1. “Вислизання сенсу” указано, що сенс життя, позбавлений 

смислоконституюючих процедур, спроможний вислизати. Прагнення фіксації, 

об’єктивації сенсу спричиняє те, що у нас завжди в руках залишиться тільки 

значення. Сенс життя не варто реізувати чи онтизувати, оскільки життя – це не 

“статична група знаків”, а динамічний процес, текстуальність. Закорінення 

сенсу життя у тілесно-чуттєву природу людини спонукає його “вислизання”. 

Смислоконституювальна активність людини, яка сприяє трансформаціям 

смислових зв’язків, створенню інноваційних ідей та уявлень, реалізації 

мисленнєвих потуг призупиняє вислизання сенсу життя. Зокрема запитування й 

пошук відповідей застерігають людину від ковзання поверхнею буття, оскільки 

саме це ковзання, – від сущого до сущого, – спричиняє вислизання сенсу. 

Більше того життєві досягнення не є свідченням того, що життя набуло 

беззаперечного сенсу, водночас життєві розчарування не мають фігурувати 

чинником втрати сенсу життя.  

У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ “ЗАГРОЗИ КОНСТИТУЮВАННЯ 

БУТТЄВИХ СМИСЛІВ ТА ЖИТТЄВИХ СЕНСІВ” наголошено, що будь-

яке суспільство конституюює свої дискурси, однак владні дискурси 

пропонують суспільству готовий набір ініціацій й процедур, що передбачає 

можливість маніпуляцій  людською свідомістю. Отже, дисциплінарна влада, 

маючи право на насилля, перешкоджає здійсненню індивідуальної свободи 

людини, її неповторності і покликання.  

У підрозділі 3.1. “Небезпека метаоповідей” акцентовано увагу на тому, 

що класичним теоріям властиве прагнення упорядковування різноманітних 

смислових нарацій довкола однієї осі, зумовлюючи витворення тоталізуючих 

вербально-метафізичних практик. Небезпека великих нарацій у нав’язуванні 

некритичного сприйняття людиною уявлень про добро й зло, правду й брехню, 

справедливість й свободу, що спроможне призвести до загрозливих соціальних 

наслідків. Сучасний толерантний суб’єкт, на відміну від “могутнього суб’єкта”, 

опираючись на радикальні освітні, суспільні та культурні зміни, здійснює 

пошук онтологічних та етичних засад відповідальності людини за життя як 

таке. 

У підрозділі 3.1. “Дисциплінарна монотонність” наголошено, що 

небезпека дисциплінарних дискурсів полягає у прагненні вибудувати 

довершену картину світу, довільно доосмислюючи сутності, феномени, яких 

бракує, строго центруючи усі смисли, витісняючи на маргінес ті, які не 

вписуються у задану концептуальну схему. Дисциплінарна влада прагне не 

допустити будь-якої соціальної дифузії, точок біфуркацій, певним чином 

організуючи аналітичний простір, “вписуючи” людську тілесність у владні 

структури, маніпулюючи простими смислами, людськими інстинктами й 

емоційними очікуваннями, звертаючись до низьких людських якостей та 
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смаків, культивуючи ненависть, зневагу й зверхність до Іншого, прагнучи 

зниження цивілізаційного порогу людини, позбавляючи її вибору буттєвих 

смислів, у зв’язку з чим сенс життя набуває декларативного значення, тобто 

готового, проголошеного, загального.  

Сучасний діапазон інструментів упокорення включає, окрім класичних 

різноманітних знарядь примусу, соціальну занедбаність й бідність, 

маніпулятивні технології й психологічну травму, що спонукають душевну 

фрустрацію. Прикладом маніпулятивних технологій людською свідомістю є 

медіа-пропаганда російських засобів масової інформації, які втілили у 

соціальну дійсність жахливий експеримент, який увійде в історію як приклад 

ґвалтовного конструювання настроїв та переконань. Згідно маніпулятивних 

технологій єдиним критерієм припустимості тих чи інших повідомлень є 

потенціал їх впливу на свідомість громадян.  

У підрозділі 3.3. “Насилля” указується, що політичні, комунікативні 

засоби дисциплінарної влади спрямовані на виправдання насилля щодо 

людини. Насильницькі дискурси спричиняють осідання буття, розпорошення 

буттєвих смислів, фігурують загрозою втрати сенсу життя. Дискурс насилля 

здійснюються зокрема через розпорошення смислового горизонту буття, 

провокуючи його метафізичне “осідання”, що веде до відчуття абсурду й втрати 

сенсу життя, позбавляючи людей смислів як надлишкових і зайвих. Відтак 

соціальні й дискурсивні форми домінування та гордині, притаманні для 

традиційних суспільств і культур, є чинником приниження людини і насильства 

над нею. Людина щодо якої вчиняються насильницькі дії ужахається втраті 

сенсу життя, і цей жах перед відсутністю смислу у бутті спантеличує, подекуди 

лишає волі й віри. Людина, яка зазирає у прірву метафізичного “осідання” 

буття, переживає граничне страждання, подекуди перебуваючи у стані крайньої 

пригніченості, безнадії, оскільки гнобитель кидає її у забуття, позбавляючи не 

тільки гідного життя, але й смерті.  

“Тіло” України зазнало нищівної кривди з боку чужих тоталізуючих 

вербально-метафізичних дискурсів. Голодомор був антигуманним способом 

впливу на українське селянство, а терор у середовищі української інтелігенції 

свідчить про факт жорстокого й ґвалтівного упокорення. Донині ґвалтовні 

спроби знищення української державності, культурної й національної 

ідентичності, спроби маргіналізації української мови та культури загал є 

свідомими спробами знецінення життя, оголяючи історичні рани.  

У підрозділі 3.4. “Знецінення життя” зазначено, що Ф. Ніцше заради 

вирішення проблеми сенсу життя відмовляється від старої метафізичної 

традиції дуальності світів, оскільки метафізична християнська традиція 

програмує людину бути винною, тримаючи її у полоні провини й несвободи, 

відтак, сенс життя людини метафізичної доби полягає у спокуті й покаянні.  

Ф. Ніцше намагається окреслити новий спосіб мислення, звільняючи 

думку від негативного як теоретичного принципу. Позитивно оцінюємо думку 

мислителя, який закликає людину самотужки докласти зусиль заради  того, щоб 

життя набуло сенсу. Ф. Ніцше уважає, що людина може реалізувати сенс життя 

тільки за умови свобідного й абсолютного утвердження волі до влади та усіх 
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бажань, бо у переможній насолоді утверджується саме життєвий сенс. Свобідна 

дія, вільна від примусу думка, примноження буттєвих смислів фігурують 

сенсожиттєвим опертям, згідно мисленнєвої позиції Ф. Ніцше. Сміх, іронія, гра, 

танець розбивають окови тяжкості, надаючи легкості буттю. Зазначено, що 

іронія загалом підриває підвалини імперського смаку, видозмінюючи час й 

простір, подрібнюючи хронотоп імперської людини колоніального суб’єкта (Т. 

Гундорова). Позитивно оцінюючи Ніцшевий доробок указано, що вольове 

зусилля, дух плюралізму й здатність до метаморфоз сприяють розщепленню 

владного  суб’єкта.   

У підрозділі 3.5.  “Спроби зсуву метафізичних дискурсів” зазначено, що 

класична методологія описує життєвий простір людини як закритий й строго 

кодований. Суть принципу центрації полягає у штучній привілегії однієї з 

історично конкретних ситуацій, яка задає монолінійний “маршрут” поступу.  

Деконструкційна методологія застосована до ґранднаративів провокує 

руйнацію старого смислового порядку, оскільки запропоновані способи 

розв’язання життєвих проблем більше не “працюють”. Відтак, мають підстави 

мислителі, які відмовляються від проекту ґранднаративів, задіюючи щодо них 

деструкційну методологію, яка призводить до того, що вони розпадаються на 

множину сегментів, уможливлюючи розширення життєвого простору. Однак 

задіювана щодо дисциплінарних дискурсів деструкційна методологія не 

убезпечує того, що в силу певних причин, вони з’являться знову, через 

конституювання ієрархічних ментальних смислів й життєвих сенсів, фігуруючи 

перепоною індивідуального самоздійснення людини.  

У ЧЕТВЕРТОМУ РОЗДІЛІ “ДИСКУРС СЕНСО-РОЗУМІННЯ В 

АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ” аналізуються засади розуміння сенсу 

життя представниками філософської антропології.  Водночас звернено увагу на 

кризовий стан сучасної антропології й філософської гуманістики, який 

спонукав врахувати критику щодо редукціонізму людинознавчих студій до 

антропоцентризму, водночас уможливлюючи розвиток постколоніальних 

досліджень. 

У підрозділі 4.1. “Розуміння сенсу життя в антропологічній думці  

М. Шелера, А. Гелена та Г. Плеснера: компаративний аналіз” указано, що  

людське буття  у контексті соціокультурної думки некласичної доби зазнало 

певної “людинознавчої кризи” й потребує рефлексії щодо пошуку відновлення 

смислу перебування-у-бутті. Зазначено, що велич звершень М. Шелера,  

А. Гелена й Г. Плеснера полягає у тому, що вони у чітко артикульованій формі 

акцентували увагу на вирішення проблеми існування людини. Зокрема А. Гелен 

демонструє, що сенс життя людини полягає у тому, щоб шляхом активної дії 

знайти шляхи осенсовування життя, сприймаючи біологічні недоліки 

примусовим поштовхом до осмислених дій.  

М. Шелер убачає сенс життя людини у процесах трансцендування, які 

допомагають індивіду бути особою, яка є неосяжною таємницею. Особа у 

розумінні М. Шелера, – це людина, яка трансцендує, будучи у стані пошуку 

себе, приймаючи світ з любов’ю. Дещо пізніше М. Шелер переводить акт 

самотрансцендування в акт Богопошуку. Відтак, якщо людина А. Гелена є 
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передвизначена природою до буття-у-культурі, то людина М. Шелера, – це 

творець свого буття-у-культурі, буття-у-Бозі, бо вона відповідальна за з’яву 

Бога у світі.  

Г. Плеснер, розуміючи трагічність існування людини у світі, яка полягає у 

розколотості душевного простору людини, прагне перебороти дуалізм 

духовного й тілесного. Ексцентрична позиція людини є реальним способом 

людської поведінки, в якій проявляється дійсний зв’язок тілесного й духовного. 

Особливість буття Плеснерової людини у тому, що вона сподівається лише на 

себе у цьому світі, водночас трагізм у тому, що їй загрожує постійна втрата 

сенсу життя. 

 Заслуга Г. Плеснера у тому, що він один із перших засновує філософську 

антропологію, яка не передбачає звернення до теоцентричної картини світу, 

оскільки у його системі поглядів людина посідає панівне, головне становище у 

світі. Однак, класична філософська антропологія не зробила значного внеску у 

проблему розуміння сенсу життя, оскільки керувалася концептом 

протиставлення тварини й людини, який не сприяє розумінню буття людини.  

У підрозділі 4.2. “Гайдеґерова критика антропологічної традиції” 

наголошено, що М. Гайдеґер критикує дослідницьке поле класичної 

антропології, в силу якого вона неспроможна відтворити палітру людського 

буття у світі, залишаючи людину закритою щодо світу. Метафізично 

витлумачена  сутність людини не розкриває головне питання філософії, а саме 

буття людини у системі сущого, узятого у його єдності, відмовляючи їй у 

потаємній істині буття. На Гайдеґерове переконання антропологія має 

закорінену звичку мислити людину як суб’єкт, а фундаментальна онтологія 

прагне навернути її до сутнісної основи, уможливлюючи осмислення 

автентичності людського буття. Відтак філософ  уважає, що знайти сенс життя 

можна лише тоді, коли ми звертаємося за допомогою не до сущого, а до буття. 

Критика антропологічної традиції М. Гайдеґером показала неспроможість 

її силами вирішити метафізичну проблему природи й сутності людини, 

залишаючи антропологію у межах метафізичних дискурсів. Мислитель указує, 

що людина не є одним із видів сущого, оскільки вона є особливе буття, яке 

спроможне екзистувати й трансцендувати. Відтак не варто шукати відповідей, 

послуговуючись констатацією відмінностей між людиною й твариною як 

відмінними видами сущого, бо їх сутнісно розділяє онтологія. 

У підрозділі 4.3. “Кризовий стан сучасної антропології” зазначено, що 

сучасна антропологія постала перед новими викликами й загрозами, які 

спонукають пошук нових плюральних, а не універсальних диспозицій, зміни 

наративного дискурсу, примушуючи антропологів шукати модерних шляхів  

“описування” реальності людини. Деколонізація загалом спричинила втрату 

антропологією об’єкта спостереження, оскільки активне спостереження, яке 

практикували антропологи, вивело цю дисципліну на шлях дещо 

суб’єктивістського сприйняття досліджуваних ними соціальних явищ. 

Антропологічна криза спричинена ще й тим, що польовий антрополог, 

перебуваючи у просторі чужих смислів, прагне, живлячись їх здобутками, 

зрозуміти свій життєвий шлях й визначити власні сенсожиттєві орієнтири, 
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водночас, нав’язуючи первісним народам своє суб’єктивне бачення й 

розуміння, ототожнюючи свій професійний інтерес з власними переживаннями. 

Більше того класична антропологія опиралася на таке бачення світу в якому 

значною мірою ігнорували історію й соціальні зміни. Будь-яку трансформацію 

світу не брали до уваги, або ж розглядали як малозначиму. Дійшли висновку, 

що криза класичної антропології спричинена тим, що впливи європейської 

культури на місцеві культури вбачали пріоритетними порівняно з самобутнім 

розвитком етносів. Відтак це спричинило те, що суть антропології як дискурсу 

про “Іншого” ставлять під сумнів, а дисципліну звинувачують у бажанні 

домінувати, властиву для колоніальної епохи. 

У підрозділі 4.4. “Інтеґративність сучасної антропології” 

Зазначено, що антропології потрібно припинити пошук загальних істин й 

принципів, взявши об’єктом спостереження сучасні суспільства. Відтак сучасна 

антропологія стоїть на шляху інтегрування з іншими народознавчими науками 

заради вирішення питання місця людини у світі. Самі антропологи бачать свою 

дисципліну в стані дезінтеграції та фрагментації на множину піддисциплін та 

підспеціальностей, коли кожна з них підкреслює свою унікальність та 

вагомість. У теперішній час дехто з антропологів присвячують свій науковий 

інтерес вивченню музикології, матеріальних артефактів, мистецтво, міфологію, 

релігію, соціальні відносини тощо. Так, сьогодні до антропологічного знання 

відносять археологію, етнографію, етнологію, фольклор, лінгвістику, екологію, 

генетику, морфологію та психологію людини тощо.  

Соціологи та культурні антропологи зробили спробу структуризації 

культури, постулюючи ідею розгляду культури як автономної сфери буття, 

щодо технології й соціального процесу. У той же час антропологи не змогли 

відмовитися від ідеї культури як тотального явища буття людини, хоч спроби 

виокремлення окремих сегментів культури набули широкого розповсюдження 

(Ф. Боас). Водночас під впливом соціології, культурні антропологи, які не 

робили розмежування між культурою і суспільством, почали розуміти культуру 

як систему людської поведінки, яка функціонує згідно певних зразків, моделей. 

Саме завдяки симбіозу соціології та культурної антропології культуру стали 

розуміти в термінах поведінки. 

Сьогодні значна кількість антропологів підключаються до процесу 

реалізації прикладних соціальних програм, що зближує антропологів з 

соціологами, настільки, що вони починають називати себе соціологами. Отже, 

відмінність між соціологією та етнологією, соціологією та антропологією дуже 

часто залишається на рівні відмінностей освіти та методів дослідження. У 

теперішній час уніфікації понять гострота розмежування втрачає свою 

гостроту.  

У підрозділі 4.5. “Роль Іншого у переусвідомлені людинознавчої кризи” 

зазначено, що концепт Іншого, введений у мисленнєвий дискурс, сприяє 

процедурам деконструкції наративу насилля й упокорення, сприяючи 

прирощенню й дарунку буттєвих смислів. 

У пункті 4.5.1. “Концептуалізація Іншого у філософії” указано, що 

Декартове філософське бачення багатьох філософських проблем підготувало 
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фундамент подальших мисленнєвих конструкцій, зокрема концепту Іншого, 

відтак завершення концептуалізації Я посприяло актуалізації проблеми Іншого. 

Уперше в історії розвитку європейської філософії Інший отримав значимий 

статус, посприявши оберненості поглядів з ієрархізованого Ми до толеруючого 

Я. Принцип толерантності поступово набуває пріоритетного значення у 

культурі й спонукає мислителів переосмислювати феномен сенсу життя у 

напрямі не тільки онтологічного, але й етичного статусу Я у бутті.  

Переорієнтація філософського дискурсу спонукала витворення нового 

категоріального апарату. Так, зокрема Ф. Шляйєрмахер проводить заміну 

категорій “пізнання” й “діяльність” на “розуміння” й “своєрідність”. Осердям 

Шляйєрмахеревої думки є “розуміння своєрідності іншого”,  увівши його у 

структуру особового буття. В. Дільтей, М. Шелер, С. Кіркегор, А. Швайцер 

розуміють недостатність дискурсу “розуміння” й “своєрідності”  

Ф. Шляйєрмахера, й вводять у дослідницьке поле концепт “переживання”, який 

характеризує існування людини у співсвіті.  

Загалом стверджено, що у некласичній філософській традиції немає Я без 

Іншого, відтак філософська думка Е. Гусерля методологічно важлива для 

розуміння впливів смислоконституюючих процедур на трансформацію сенсу 

життя у контексті сучасного буття. Мислитель відкриває горизонт буття, який 

аналізує як інтенційний й віднаходить себе, коли схиляється до мислення.  

У пункті 4.5.2. “Діалогічне бачення природи інакшості” підкреслено, що 

водночас із формуванням герменевтичної й феноменологічної традиції у 

тлумаченні Іншого набуває вагомості діалогічне бачення природи іншості у 

бутті, яке аберує розумінню природи Іншого у фундаментальній онтології  

М. Гайдеґера. Діалогічна філософія не бере до уваги тезу, згідно з якою усю 

сукупність міжлюдських відносин можна звести до суб’єктно-об’єктного 

відношення, декларуючи гносеологічну зневагу до унікальності й 

неповторності людського буття. Діалогічна філософія витворює концепт Ти, 

який має спільний початок з Я, однак виокремлюється з-поміж Інших своєю 

інтимно-душевною близькістю до Я. Заслуга діалогічної філософії полягає у 

конституюванні близькості існування Ти, що допомагає людині розширити 

гуманістичні обрії особового буття. Голос Іншого у бутті заперечує тотальність 

Ми, сповнюючи світ душевною близькістю, любов’ю й співпереживанням.  

У пункті 4.5.3. “Левінасова критика дискурсу Іншого у фундамен-

тальній онтології М. Гайдеґера” указано, що Е. Левінас розуміє недостатність 

дискурсу “розуміння” як герменевтики, так й фундаментальної онтології, 

вчиняючи їх радикальне переосмислення, зосередивши свою увагу на 

категоріях взаємності, комунікативності, діалогу, сфери “між”. Якщо на думку 

М. Гайдеґера, онтологія не потребує ніякої етики, то Е. Левінас керується 

Платоновою тезою про “добро, що перевершує буття”, висловлену ним у V 

книзі “Держави”.  Відтак, якщо у М. Гайдеґера сенс життя людини полягає у 

послуху буттю, то Е. Левінас стверджує, що покликання людини у тому, щоб 

витворювати спільну міжособистісну буттєву сферу. Дійсно, окреме, 

виокремлене буття у площині тотального Ми можна вважати онтологією, проте 

відносини між людьми виштовхують людину понад межі цієї універсальної 



25 
 

диспозиції. Така позиція Е. Левінаса, попри те, що він є учнем М. Гайдеґера, 

уможливлює критичне сприйняття ним Гайдеґерової філософської думки.  

Зазначено, що фундаментальна онтологія М. Гайдеґера близька, попри 

помітну відмінність, трансцендентальній феноменології Е. Гусерля, оскільки 

світ Я й Іншого не є детермінованим. Відтак маніпуляція буттям Іншого, 

володіння ним, використання його у корисливих цілях, як і будь-які інші форми 

домінування, не можуть бути опертям людини у бутті, уможливлюючи 

вислизання сенсу життя. 

У підрозділі 4.5.4. “Конститутивна структура формування сенсо-

розуміння у постмодерній філософії” наголошено, що представники 

постмодерної філософії стверджують неможливість ізольованого буття Я від 

Іншого, бо Інший сприяє виробленню різноманітних смислових настанов. 

Концепт Іншого у соціально-антропологічному контексті некласичної філософії 

відіграє важливе значення у процесі вбудовування сенсо-розуміння в епістемні 

контексти культури, бере активну участь у формуванні трансформованої 

репрезентативної й дискурсивної семантики, у процесах розгортання 

мисленнєво-дискурсивної й логічної матриці, спільної з Іншими думки. Така 

ситуація зумовлює з’яву позитивних смислових зразків та прикладів 

наслідування.   

У підрозділі 4.6. “Звивистий шлях діалогу й порозуміння” 

Зазначено, що міжлюдські відносини не можна зводити до суб’єктно-

об’єктного відношення, оскільки сприймаючи Іншого об’єктом свідомості, 

оскільки у такому разі годі сподіватися на діалог й порозуміння. Однак, 

керуючись уявленням про світові події можна стверджувати, що комунікативне 

співтовариство перебуває у ситуації кризи. Діалог потребує знання та 

дотримання певних правил, бо він не є простим обміном знаками і значеннями, 

тим більше, – перцептивними. Більше того, “комфортне життя” (good sеns) не 

дуже багато має спільного зі “спільним чуттям” або “спільним сенсом”, 

оскільки залишає людину в межах особистого егоїстичного проекту. Людина 

має бути готова розірвати свій дискурс, оскільки таким чином задіюється 

механізм смислонаведення (Sinngebung), поява значення і конституювання 

предмета, які приймаються комунікантами. Дискурсивна теорія уможливлює 

порозуміння, оперте на вербальне мислення людини, яке передбачає 

врахування усіх точок зору та добровільно взяту на себе відповідальність. 

Однак, відповідальність передбачає збіжність  правил та алгоритмів, які лежать 

в основі її функціонування, оскільки відмінність розуміння сутності та 

механізмів відповідальності уможливлює розрив відносин. 

У П’ЯТОМУ РОЗДІЛІ “НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ СЕНСО-РОЗУМІННЯ У 

СИТУАЦІЇ НЕУСТАЛЕНОСТІ ЛЮДИНИ У БУТТІ” указано на небезпеку 

“зникнення” буттєвого опертя, загрози пере-вирішування питання сенсу 

людського життя. 

У підрозділі 5.1. “Кризовий час” зазначено, що кризовий час спонукає 

смисловтрату, бо криза – це завжди злам, граничність буттювання. Відтак 

людина стоїть перед нагальною потребою змістовного збагачення свого життя, 

перебуває у пошуку нових життєвих настанов й орієнтирів, відновлення 
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самооцінки й примирення з собою. Людині не завжди легко знайти сили заради 

смислоконституювальної діяльності, особливо у ситуаціях, коли трапилося 

“осідання” буття, однак сам процес пошуку сенсу життя свідчить про те, що 

людина вступила на шлях психологічної реабілітації.  

Кризовий час потребує від людини спроможності “збирати” своє суще до 

купи, мужності буття й сили духу, позбуваючись душевно-мрійливої, 

розпачливо-невизначеної дитячої сентиментальності, культурно неопанованої 

емоційності, залучаючи рефлексивний компонент своєї свідомості, тим самим 

сприяючи буттєвому опертю. Людина покликана скерувати усі свої духовні 

зусилля заради розв’язання нових онтологічних викликів, пошуку моральних й 

етичних орієнтирів, смислів й цінностей, класифікуючи свої бажання та 

управляючи ними.  

У підрозділі  5.2. “Деструктивні способи людського буття” зазначено, 

що кризовий час суспільного розвитку уможливлює смислове розростання та 

поширення деструктивних, абсурдних і нігілістичних наративів і дискурсів 

стосовно буття людини, які свідчать про розпорошення смислового горизонту й 

втрату відчуття сенсу життя. Указано, що людина, яка втратила духовний центр 

перебуває у стані тривоги й схильна до творення деструктивних форм буття, що 

свідчать про руйнування ціннісно-смислового простору людини.  

У підрозділі 5.3. “Закорінення” наголошено, що проблему людського 

закорінення у бутті варто розглядати у єдності онтологічного, екзистенційного 

й соціокультурного підходів. Указано, що С. Вейль ідентифікує закорінення як 

найважливішу й найменш визнану потребу людської душі, яка водночас 

найважче піддаються означенню. Представники течії екзистенціалізму 

продемонстрували, що людина покликана знайти саму себе, беручи 

відповідальність за своє життя. Отже, людина стоїть перед завданням пізнати 

себе у своїй свободі, вільно конституюючи буттєві смисли й життєві сенси.  

Загалом закорінення розглядаємо як феномен, якому властиві тематично 

нашаровані значення, оскільки, з одного боку, закорінення є позитивним 

феноменом, який сприяє стійкості людини у буття, з іншого, – формою рабства 

й упокорення. Більше того, людина спроможна закорінитися у минулому, 

роблячи спроби його реставрації. Наголошено, що сучасна людина як 

“соціокультурна змінна” меншою мірою “прив’язана” до національної й 

культурної ідентичності, що робить питання закорінення “завислим”.  

У підрозділі 5.4. “Знекорінення” наголошено, що небезпека форм 

суб’єктивної осілості в тому, що вони можуть обернутися філософським й 

політичним шовінізмом, будучи спроможним трансформуватися у репресивну 

ідеологію. Теоретичною підставою знекорінення є те, що постмодерна 

настанова сприяє опору метанараціям, що полягає у постійному ухилянні від 

владного дискурсу, втечі у знекорінення, існування у зазорах між дискурсами, 

оскільки справжній опір – це “життя в бігах”, номадизм (М. Фуко, Ж. Делез).  

Знекорінення виникає з семантично невиразного окреслення сенсо-

розуміння, обумовлюваного репресивними соціально-політичними та 

дискурсивно-етичними практиками. Територією пошуку знекоріненою 

людиною свого місця у світі є географічно-ландшафтний, філософсько-
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мистецький, релігійно-містичний простори тощо. Шукаючи своє місце у світі, 

людина, яка добровільно вибирає знекорінення, погоджується з життєвими 

випробуваннями й негараздами.  

Зазначено, що одним із негативних наслідків знекорінення є втрата тісних 

культурних, мовних й родинних зв’язків, спонукаючи слушне запитання, 

наскільки знекорінені спроможні бути частиною солідарного співсвіту, 

оскільки вони спроможні консервативно впливати на культуру, репрезентувати 

пасивність у соціально-культурному бутті, екстраполювати соціальну апатію й 

розчарованість, виступати на стороні консервативних сил, застосувавши 

насильницькі дії проти неприйнятних дискурсів, з іншого, – життєва позиція 

людини, яка свідомо вибрала знекорінення як життєвий шлях, спроможна 

відкрити інші горизонти, надавши нових обрисів життєвим перспективам.  

У підрозділі 5.5. “Соціальне безґрунтів’я” звернено увагу, що феномен 

соціального знекорінення є одним із викликів сьогодення. Соціальна 

знекоріненість є причиною соціальної дезорганізації й девіації, спричиняючи 

відчуття зайвості й непотрібності. Зазначено, що причини соціального 

знекорінення досліджували А. Антоновські, З. Бауман, М. Вудс, Р. Глас,   

Е. Дюркгейм, М. Гордон, Р. Парк, Е. Стоунквіст, А. Фарж, Є. Рашковський,  

С. Баньковська, В. Каганський, С. Гурін, І. Малишев й інші. Так, Е. Дюркгейм, 

аналізуючи підстави знекорінення висуває теорію аномії, А. Коен, Р. Мертон – 

соціальної дезорганізації, Е. Сатерленд, Т. Кресі – культурної конфронтації,  

Г. Бекер – теорію стигматизації, Д. Уолш розробив феноменологічну теорію 

девіації, А. Шюц піднімає проблему реадаптації індивіда у соціально-культурне 

середовище, Р. Клауорд та Л. Оумін звернули свою увагу на делінквентні 

субкультури.  

Анонімність міської культури, “загубленість” у просторах урбаністичних 

мегаполісів, соціальні проблеми невеличких міст й селищ, невлаштовані 

“чужинці” – безробітні, безпритульні, біженці, імігранти, неповносправні, 

важкохворі, повії, злидарі унаочнюють соціальний феномен знекорінення. 

Біженці як особливий тип знекоріненого боляче відчувають соціальну 

незахищеність, оскільки втрата домівки спроможна занурити людину у стан 

душевної фрустрації. Бідність можна розцінювати як форму несвободи, 

оскільки злиденна людина обмежена у виборі життєвих сенсів, простір яких 

окреслений життєвими потребами, спричиняючи розпорошення ціннісно-

смислового горизонту  людини. Людина щоденної рутинної праці перебуває у 

стані примирення зі смертю, яку сприймає як форму повсякдення. Феномен 

соціально-культурного знекорінення пов’язаний з униканням трагічної пам’яті 

й уможливлює смислову фрустрацію, будучи здатний викликати деструктивну  

розумову і практичну активність людини.  

Рекомендовано державним органам, соціальним службам, громадським 

організаціям розробляти програми соціальної реабілітації знекорінених з метою 

їх залучення у суспільне життя й входження у структури громадського 

суспільства.  

У ШОСТОМУ РОЗДІЛІ “ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕНСУ ЖИТТЯ У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ” наголошено, що секулярність знаменує особливість 
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сучасного суспільного простору, фігуруючи підґрунтям сенсо-розуміння. 

Секуляризація посприяла тому, що питання сенсу життя у контексті 

християнської традиційної аксіології “зависло” у повітрі, бо йому просто немає 

за що “зачепитися” (Е. Левінас). Відтак у сучасному світі релігійна ідентичність 

є лише одним із способів осенсовування життя.  

У підрозділі 6.1. “Смислові мозаїки” указано, що процес “розутілення” 

людини й фрагментація суспільства спричинили трансформацію людини 

сьогодення, яку можна назвати людиною-мозаїкою, яка інтенсифікує свою 

комунікацію за допомогою інформаційних технологій, які відіграють 

вирішальну роль у комунікативному процесі. Сучасні засоби зв’язку, які 

загалом визначають образ культури сьогодення задають спосіб її кодифікації, 

сприяючи закритості й окремішності людського світу. Більше того 

постнекласичну культуру визначають за тим, якими комунікативними 

пристроями й джерелами користуються люди. Заслуга дигитальної культури у 

тому, що вона уможливила комунікацію-без-меж, обмін особистим досвідом,  

провокуючи новий спосіб спілкування.  

Позитивним є те, що дигитальна культура спілкування убезпечує від 

традиційної цензури й контролю. Завдяки соціальним мережам людина має 

змогу гратися зі своєю ідентичністю, приховувати або “змінювати” свою стать, 

вік, національність, місце народження й проживання, щоденний образ життя й 

соціальний статус. Симуляція й гра є простором для творення смислових 

мозаїк, вплетених у буттєвий контекст комунікативного суспільства. Блоги та 

сторінки у соціальних мережах виконують функції самопрезентації, 

самореклами, саморефлексії й самопізнання. Сучасна людина, згідно влучного 

вислову З. Баумана, “створює попит на саму себе”.  

Незважаючи на усі застороги сучасна людина спроможна витворити 

унікальний дискурс сенсо-розуміння, який з’являється на межі реального й 

віртуального світів, які сприяють творенню поліідентичностей, провокуючи 

цим відмову від реальної самототожності. З іншого боку перебування у 

просторі ситуативних життєвих сенсів спричиняє “ковзання” поверхнею буття, 

“нівелюючи моральні горизонти, загрожуючи витворенням плоскісних моделей 

життя. Просвітницька діяльність щодо важливості конституювання дискурсу 

притомного сенсо-розуміння спроможна убезпечити людину від нерозважливих 

рефлексій та дій. 

У підрозділі 6.2. “Соціальні зрушення” зазначено, що соціальні 

зрушення, які мають місце в Україні й у світі, провокують певний тектонічний 

зсув у світовому соціальному просторі. Зокрема зазначено, що в Україні 

витворюється новий героїчний дискурс, який з’являється завдяки зламним 

подіям української дійсності.  

Дискурс “значимих інших” формується завдяки піднесенню смислів 

“відповідального життя” понад емпіричні обмеження егоїстичного 

сенсовідчування й відповідної дискурсивно-етичної практики “комфортного 

життя”, фігуруючи прикладом творення притомного сенсо-розуміння.  

Горизонти значимості постають через жертовну боротьбу за гідне життя 

українського народу, через вільно обраний вибір кожного з жертовників. 
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Людина, яка сьогодні вибирає буттєві смисли без урахування цього чинника 

стоїть перед загрозою “падіння” у волюнтаризм й суб’єктивізм. Зазначено, що у 

боротьбі за гідне життя Інших найбільш повно реалізується сенс людського 

життя. 

Смисловий горизонт “значимих інших” сприяє творенню гуманістичного 

дискурсу сенсо-розуміння, будучи рефлексиною засторогою від морального 

нігілізму й індивідуального й групового нарцисизму.  

У підрозділі 6.3. “Солідарність притомних” підкреслено, що в основі 

ліберального підходу лежать уявлення, що відносини між людьми та країнами 

передбачають не лише суперництво й війну, а й солідарність. Указано, що 

солідарність з Іншими потребує від людини дещо більше зусиль, ніж ситуація 

конфлікту. Ефективна співпраця передбачає кропітку роботу заради досягнення 

домовленостей й організаційних форм, що сприяють солідарному співбуттю. 

Саме тому ліберально налаштовані політики зазвичай надають особливого 

значення розвитку міжнародних правил й інститутів. Сьогодні руйнування 

структур міжнародного права є прямою загрозою виживання людської 

спільноти, спонукаючи європейські країни, де існують стійкі норми та 

інститути, сприяти консолідації світової спільноти заради вирішення нових 

викликів й загроз.  

Консолідація усіх зусиль заради збереження притомного життєсвіту  

репрезентованого символічним естетичним досвідом з притаманними йому 

відомими смаками й перцептивними орієнтаціями сприяє справі збереження 

життєвої форми, яку вдалося витворити.   

У Висновках підсумовано основні теоретичні результати дисертаційного 

дослідження й зроблено наступні теоретичні узагальнення:  

1. Традиційна вертикальна модель осенсовування життя  втратила 

свою загальну затребуваність, оскільки вносила тоталізуючу функцію у 

мислення, що створювало ситуацію неспроможності самочинного 

конституювання буттєвих смислів й життєвих сенсів, відтак сучасні 

кардинальні буттєві зміни спонукають людину шукати буттєве опертя, яке 

виводять людське мислення поза межі тоталізуючих вербально-метафізичних 

практик й навертають до пошуку автентичності життя щодо “правдивості” 

самого буття, сприяючи переборенню беззмістовності багатьох життєвих 

проблем та ситуацій. 

2. Горизонтальна модель сенсо-розуміння, яка змінює традиційну 

вертикальну модель сенсотворення, виводить людське мислення понад межі 

тоталізуючих вербально-метафізичних практик, навертаючи до пошуку 

автентичності життя щодо “правдивості” самого буття, передбачаючи 

визначальність смислоконституювання у процесах осенсовування людиною 

свого життя. Зміна вектора пошуку сенсу життя з “вертикального” на 

“горизонтальний робить актуальними розробку дослідницьких інноваційних 

програм направлених на розробку механізмів формування сенсо-розуміння у 

сучасних соціальних реаліях.  

3. Легітимізація горизонтального принципу спонукає теоретичну 

рефлексію, яка чинить епістемний й дискурсивний вплив на соціальну, 
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політичну й культурну ситуацію, змінюючи її сенсовідчування, спонукаючи 

методологічне розмежування концептів “смисл” і “сенс” у застосуванні їх до 

аналізу різних концептуально-теоретичних схем і суспільної дійсності. 

4.  В українській дослідницькій літературі відсутнє чітке розрізнення 

подібних, однак не збіжних термінів, спонукаючи термінологічну й наукову 

плутанину, відтак нами розроблено й уточнено понятійно-категоріальний 

апарат аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи 

увагу на концептуальному розмежуванню сенсу життя й смислу буття; сенсу 

життя й життєвих сенсів; смислу буття й смислів буття; сенсо-відчуття й сенсо-

розуміння; сенсу, смислу й значення, указуючи, що сенс життя пов’язаний з 

відчуттям, чутливістю та сприйняттям, що уможливлює конституювання 

людиною сенсу життя, керуючись своїми інтересами, запитами й намірами, 

проте процедури смислоконституювання допомагають людині побачити спектр 

можливих аргументацій та додаткових рішень щодо пошуку буттєвого опертя.  

5. Концептуальне вирішення сенсу життя у некласичних 

філософських підходах ґрунтується на основному положенні, яке полягає у 

розмежуванні сенсів та смислів, де сенси закорінені у емоційно-чуттєву 

складову людської природи, окреслюючи  унікальність й самобутність життя 

людини, а смислоконституювання передбачає залучення мисленнєвого 

потенціалу заради процедур осенсовування життя, уможливлюючи прирощення 

й дарунок смислів, убезпечуючи людину від постійного вислизання й втрати 

сенсу життя. Смислоконституювання репрезентоване метафізичним, філо-

софським, науковим та художнім типами мислення, впливаючи на формування 

семіотично-епістемних контекстів життєсвіту й культури, артикулюючись у 

властивих їм естетичному досвіді з його провідними сенсами та перцептивними 

орієнтаціями.  

6. Розрізнення сенсу та смислу ускладнюється внаслідок латентних 

спорідненостей, проте українським дослідникам не слід нехтувати справою 

розрізнення конотацій подібних, але незбіжних термінів, оскільки будь-яке 

мовне й наукове розрізнення сприяє формуванню витонченого мислення й 

глибині філософського розуміння, сприяючи переборенню труднощів у 

розумінні складних філософських феноменів. Розмежування “сенсу життя” і 

“смислу буття” у тому, що смисл буття є трансцендентним щодо людського 

життя, а сенс життя є іманентним людині соціокультурним феноменом, який 

дійсно є соціально-історичним, культурно обумовленим феноменом. Сенс 

життя пов'язаний з відчуттям, чутливістю та сприйняттям людини, який 

конституюється нею, виходячи із її інтересів, запитів та намірів. Поняття “сенс” 

ми радимо вживати разом із поняттям “життя”, отримуючи концепт “сенс 

життя”, який указує на унікальність життя людини, а поняття “смисл” ми 

радимо вживати у поєднанні з поняттям “буття”, отримуючи концепт “смисл 

буття”. Термін “смисли” необхідно вживати у множині, оскільки їх природа 

варіативна, дифузійна, амбівалентна.  

7. Сенсо-відчуття опирається на апріорно-трансцендентальні аксіоми 

(життєву мудрість, здоровий глузд, совість), а сенсо-розуміння, обумовлюване 

вербальним мисленням та логічними процедурами. Артикульовано єдність 
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чуттєвої й рефлексивної здатності людини у процесі осенсовування життя, яка 

прояснює складні механізми конституювання дискурсу сенсо-розуміння, 

указуючи на життєвий шлях, – від сумлінного ставлення до життя, засадами 

якого є здоровий глузд й життєва мудрість, – до морального спонукання у 

житті, яке передбачає дискурсивно-етичні практики “відповідального життя”, 

сприяючи обґрунтуванню й вмотивуванню життєвої позиції людини.   

8. Всюдисущність значення є ознакою браку рефлексії щодо функції 

символів, які необхідно прояснити, отже оманливість “mеаning”, яке широко 

використовується у науковій філософії (philosophie scientifigue), пояснюється 

тим, що будь-яку проблему можна трансформувати у питання значення, однак 

позитивність “mеаning” у тому, що у множині відсилає до культурного 

різноманіття (множинності значень, висловлювань та мов). Внесок Е. Гусерля у 

феноменологічне тлумаченням смислу полягає у роз’яснені того, що 

онтологічні смисли властиві світові, які є потенційністю, що містить всі 

можливі варіанти способів даності предметів, всі можливі варіанти модусів 

здійснення значення (сприйняття, фантазія, спогад), парадигми усіх можливих 

змістів наших висловлювань, існуючих об'єктивно. 

9. Смислоконституювання передбачає насамперед спроможність до 

інтелектуального повідомлення. Процедури смислоконституювання будучи 

інтелектуальним повідомленням допомагають людині побачити спектр 

можливих аргументацій та додаткових рішень щодо справи осенсовування 

життя. Смислоконституювальна активність обумовлюється еволюційними 

потребами прирощення індивідуальної свободи, що передбачає формування 

притомного сенсо-розуміння, феноменологія якого розгортається в контекстах 

генералізованих знаків-ідей і репрезентативно-символічних та дискурсивно-

семантичних повідомлень. 

10.  Смислові спонуки притомного сенсо-розуміння перетворюються на 

рівні генералізованих знаків-ідей у репрезентативну й дискурсивну семантику, 

що сприяє вбудовуванню сенсо-розуміння в епістемні контексти культури та 

певного життєсвіту, розгортанню солідарної мисленнєво-дискурсивної та 

логічної матриці, сприяючи здійсненню репрезентативного символічного 

естетичного досвіду з його основними смаками та перцептивними орієнтаціями. 

11. Рефлексивною та семіотичною основою “смислоконституювання” у 

процесі концептуалізації сенсу життя є комунікація й інтерсуб’єктивне 

порозуміння. Розгортання сенсових дискурсів спричиняє здатність до 

смислоконституювання (притомності-розуміння) й вбудовується в епістемні 

контексти культури й певного життєсвіту (видосвіту). Відтак соціальні смисли 

закорінюються у соціальний досвід суб'єкта, фігуруючи результатом 

осмисленням соціальної реальності, соціальною практикою, комунікативним 

актом.  

12. Смисли й життєві сенси народжуються у процесі практичного 

життя людини комунікуючи у межах певного контексту, будучи спроможними 

вийти понад задані контекстуальні схеми, що найчастіше відбувається у 

просторі комунікативної взаємодії, тим самим спонукаючи зміну соціального 

дискурсу. Розуміння природи й механізмів комунікування смислів, виходячи із 
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факту змінного особистого й соціального досвіду, сприяє розумінню складних 

процесів діалогу й порозуміння, механізмів формування соціального знання 

загалом.  

13. В Україні досить різко проявився феномен ціннісно-смислового 

розриву, що спричинило провалля у структурі сенсо-розуміння, оскільки певна 

частина громадян України тримаються цінностей виживання (стабільності, 

тривалості, незмінності), які забезпечують узвичаєність життя, а інша – 

схиляється до цінностей здійснення індивідуальної свободи людини, відтак, 

беручи до уваги смисловий розрив, зовнішні та внутрішні асиміляційні тиски, 

постколоніальну тяглість радянських смислів, необхідно шукати надійні й 

випробувальні інструменти, які спроможні замінити старі, невідповідні нашому 

часу, суспільні форми.   

14. Інструменти й засоби дисциплінарної влади спрямовані на 

виправдання насилля щодо людини, провокуючи метафізичне “осідання” буття, 

що спричиняє розпорошення буттєвих смислів, загроження втрати сенсу життя, 

відтак мають підстави мислителі, які відмовляються від проекту ґрандна-

ративів, задіюючи деконструкційну методологію, яка уможливлює руйнацію 

старого смислового порядку, розщеплення його значень заради альтернативних 

інтерпретацій, спонукаючи людину усвідомлено й відповідально генерувати 

свій власний життєвий дискурс, чітко артикулювати буттєві смисли й життєві 

сенси, відмовляючись від чужих проектів осенсовування життя.  

15. Унаслідок дій дисциплінарної влади українська людина зазнала 

нищівної кривди й наруги впродовж свого історичного поступу, відтак насилля 

є способом розпорошення смислового горизонту, метафізичним осіданням 

буття та ймовірною втратою сенсу життя, спонукаючи  людину усвідомлено й 

відповідально генерувати свій власний життєвий дискурс, чітко артикулювати 

буттєві смисли й життєві сенси, відмовляючись від чужих проектів 

осенсовування життя.  

16. Класична філософська антропологія перебуває у стані кризи, 

оскільки декларувала дискурс етноцентричного домінування й нав’язування 

смислів досліджуваним культурам, що провокувало недовіру та зневагу до 

“білого” антрополога, тим самим поставивши антропологію й філософську 

гуманістику перед необхідністю врахувати гостру критику за традиційність 

людинознавчих студій й притаманний їм зарозумілий антропоцентризм. У той 

же час увага до антропологічних студій сприяє створенню оптимальних умов 

для розвитку особистості, пошуку буттєвих смислів та сенсожиттєвих 

орієнтирів, ґрунтуючись на засадах толерантності й взаємоповаги. 

17. Концепт Іншого у соціально-антропологічному контексті 

некласичних філософських підходів відіграє надзвичайно важливе значення у 

процесі деконструкції дисциплінарних дискурсів. Керуючись вагомою роллю 

Іншого у формуванні сенсо-розуміння зазначено, що Інший загалом сприяє 

актуалізації й прирощенню буттєвих смислів, різноманітним смисловим 

настановам й ціннісним орієнтирам, уможливлюючи самоідентифікацію й 

самовизначення Я, фігуруючи необхідною засадою вбудовування сенсо-

розуміння в епістемні контексти культури й певного життєсвіту, розгортанню 
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солідарної мисленнєво-дискурсивної й логічної матриці, сприяючи здійсненню 

репрезентативного символічного естетичного досвіду з його основними 

смаками та перцептивними орієнтаціями. 

18.  Кризовий час уможливлює втрату людиною духовного центру, що 

сприяє розростанню деструктивних способів буття, спонукаючи агресивне 

ставлення до оточуючого світу, відтак у зламний час фіксується блукання 

людини у світі, яка не замислюватися над проблемою сенсу життя, буттювання 

її у межах ситуативних сенсів, провокуючи поглиблення культурної й 

соціальної знекоріненості, уможливлюючи схильність до морального нігілізму 

й індивідуального й групового нарцисизму.  

19. Соціальне знекорінення є одним із викликів сьогодення, оскільки 

знекорінена особа спроможна консервативно виливати на культуру, 

репрезентуючи пасивність у соціально-культурному бутті, декларуючи 

відсутність стійких переконань, які “шкідливо ставити під сумнів”, бажання 

приймати участь у прийнятті важливих суспільнозначимих рішень, 

екстраполюючи соціальну апатію та розчарованість загалом. Феномен 

соціально-культурного знекорінення виникає з семантично невиразного 

окреслення сенсо-розуміння, обумовлюваного репресивними соціально-

політичними та дискурсивно-етичними практиками, будучи пов'язаний з 

униканням трагічної пам’яті, й здатний викликати деструктивну розумову і 

практичну активність людини.  

20. Соціальні зрушення загалом провокують тектонічний зсув у 

суспільному просторі, фігуруючи підставою формування смислового горизонту 

“значимих інших”, завдяки піднесенню смислів “відповідального життя” понад 

емпіричні обмеження егоїстичного сенсовідчування й відповідної дискурсивно-

етичної практики “комфортного життя”. Розуміння важливості “схильності 

до спільного блага” сприяє творенню гуманістичного дискурсу сенсо-

розуміння, будучи засторогою егоїстичних дискурсів та практик. 

Трансформація соціально-культурного простору України демонструє, що 

готовність до служіння й жертовності сприяють конституюванню значимих 

смислових зразків, унаочнюючи перетин сенсу життя й смислу буття.  

21. Сучасна людина загалом уникає тотальної організації життєвого 

простору, що стоїть на сторожі класичних форм улаштування буття. Назагал у 

сучасному людському бутті спостерігається тенденція буттєвого розщеплення 

на певні смислові мозаїки, що уможливлює перебування людини у просторі 

ситуативних сенсів, спричиняючи загрозу зникнення голосу “Іншого” з 

буттєвого простору людини. Вочевидь інформаційні технології відіграють 

вирішальну роль у процесі конституювання смислів людиною-мозаїкою, яка 

інтенсифікує свою комунікацію за допомогою інформаційних технологій, 

відтак реальний й віртуальний світи сприяють творенню поліідентичності, 

заплутаних й складних гетерогенних серій ідентичностей спричиняючи втрату 

очевидної фундаментальності сенсу життя, що зумовлює необхідність 

просвітницької діяльності щодо важливості конституювання дискурсу сенсо-

розуміння.  
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22. Загалом у сучасному людському бутті спостерігається тенденція 

буттєвого розщеплення на певні смислові мозаїки, що уможливлює 

перебування людини у просторі ситуативних смислів, спричиняючи загрозу 

зникнення голосу “Іншого” з буттєвого простору людини. Вочевидь 

інформаційні технології відіграють вирішальну роль у процесі конституювання 

смислів людиною-мозаїкою, яка інтенсифікує свою комунікацію з допомогою 

інформаційних технологій, оскільки реальна комунікація зазнала смислового й 

ціннісного розпорошення, сприяючи появі альтернативних інтерпретацій й  

тлумачень. 

23. Реальний й віртуальний світи сприяють творенню поліідентичності, 

заплутаних й складних гетерогенних серій ідентичностей спричиняючи втрату 

очевидної фундаментальності сенсу життя, що зумовлює необхідність 

просвітницької діяльності щодо важливості конституювання дискурсу сенсо-

розуміння. Загалом пересічна людина вчиться жити в ситуації знекорінення, 

невиразного окреслення сенсо-розуміння, неусталеній буттєвій ситуації 

загалом, що сприяє ідентифікації сенсу життя як інтегративної засади смислів 

людського буття. 

24. Сучасний світ характерний зростанням рівня конфліктності між 

світською мораллю й релігійними переконаннями, прибічниками старих й 

інноваційних цивілізаційних смислів, імперською ідеологією й європейськими 

цінностями, відтак цивілізаційні виклики й загрози постнекласичної доби 

спонукають перегляд сенсожиттєвих орієнтирів окремих людей та цілих 

народів, відкриваючи простір для нових рішень та аргументацій. Солідарність 

притомних уможливлює збереження цивілізаційних форм життя, 

орієнтованими на визнання цінностей здійснення індивідуальної свободи 

людини, її неповторності і покликання, декларуючи пріоритетний принцип 

сенсотворення, а саме, пошук онтологічних та етичних засад відповідальності 

людини за життя як таке. 

25. Сенс життя у контексті некласичних філософських підходів – це 

інтегративна засада життєвих сенсів та ментальних смислів з відповідними  

для них дискурсивно-етичними практиками та світоглядно-когнітивними 

орієнтаціями, які застерігають від зайвої схематизації й панівної раціоналізації, 

фігуруючи гарантією життєвої повноти й стійкості людини у бутті. Сенс життя 

як інтегративна засада життєвих сенсів та ментальних смислів сприяє 

упорядкуванню людиною змісту своєї свідомості, інтегруючи почування, 

рефлексії й дії у єдине усвідомлене переживання смислового потоку, 

проектуючи людину у майбуття. 
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АНОТАЦІЯ 

Сафонік Л. Концептуалізація сенсу життя у некласичних 

філософських підходах: соціально-антропологічний контекст. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – 

соціальна філософія та філософія історії. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. – Львів, 2017.  

Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах 

викликана тим, що людина традиційного суспільства загал вибудовувала 

вертикальну життєву модель з відповідними дискурсами й переважно 

нерефлексивним сенсосприйняттям. У модерній ситуації, що характерна  

соціальною, політичною та духовною нестійкістю людського буття, 

вертикальна модель сенсотворення не отримує достатньої онтологічної опори, 

оскільки тоталізуючі вербально-метафізичні практики відвертають людину від 

проблеми автентичності індивідуального людського життя стосовно “правди” 

самого буття. Під впливом зростання міри індивідуальної свободи людини та 

формування відкритого комунікативного простору життя,  зростає запит на 

конституювання буттєвих смислів суспільної організації. Вони формуються в 

царині  добровільних горизонтальних акцій, навертаючи людину до 

самоактивації й смислопошуку. 

Ключові слова: буття, життя, некласична філософія, сенс, смисл, дискурс, 

наратив, комунікація, розуміння, людина, свобода, покликання, криза, 

суспільство, відповідальність.  
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АННОТАЦИЯ 

Сафоник Л. Концептуалиация смысла жизни в неклассических 

философских подходах: социально-антропологический контекст. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. Диссертация на 

соискание научной степени доктора философских наук за специальностью 

09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Львовский 

национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2017.  

Концептуализация смысла жизни в неклассических философских подходах 

вызвана тем, что человек традиционного общества выстраивал вертикальную 

жизненную модель с соответствующими стилями и преимущественно 

нерефлексивным смысловосприятием. В модернистской ситуации, которая 

характерна социальной, политической и духовной неустойчивостью 

человеческого бытия, вертикальная модель смыслообразования не получает 

достаточной онтологической опоры, поскольку тотализирующие вербально-

метафизические практики отвлекают человека от проблемы подлинности 

индивидуальной человеческой жизни относительно “правды” самого бытия. 

Под влиянием роста степени индивидуальной свободы человека и 

формированием открытого коммуникативного пространства жизни растет 

запрос на конституирование бытийных смыслов общественной организации. 

Они формируются в области добровольных горизонтальных акций, побуждая 

человека к самоактивации и смыслопоиску.  

Ключевые слова: бытие, жизнь, неклассическая философия, смысл, 

значение, дискурс, нарратив, коммуникация, понимание, человек, свобода, 

призвание, кризис, общество, ответственность.  

 

SUMMARY 

Safonik L. Conceptualization sense of life in non-classical philosophical 

approaches: social and anthropological context. – Manuscript. Dissertation for the 

degree of Doctor of Sciences in Philosophy, speciality 09.00.03 – Social Philosophy 

and Philosophy of History. – Lviv Ivan Franko National University. - Lviv, 2017. 

The thesis is a systematic study, which is devoted to the conceptualization of the 

sense of life in non-classical philosophical approaches. Acording to the thesis author 

the rethinking sense of life in non-classical philosophical approach is could forsh the 

fact that traditional vertical model in providing sense of  life lost its overall demand 

since it has been making total function in mind, the creating a situation of insolvency 

unauthorized constitution existential meanings and senses of life. Existential dramatic 

changes contemporary people seek existential reliance that brings the human mind 

beyond the verbal-metaphysical practices and motivate to seek authenticity of life on 

the “veracity” of being meaningless helping overcome many life problems and 

situations. 

Guided by the instability of the person in the being, the author proposes the 

horizontal principle of  providing meaning of  life that enables creating meanings of 

human activity that contributes to the human existence with “o-sense”, “the opinion” 

throughout the life.   
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  The dissertation research is based on the main position that is differentiating 

senses and meaning, where meanings are rooted in emotional and sensual part of 

human nature, outlining the uniqueness and originality of life and meaning are caused 

by verbal reflexive thinking involving language and communication, argument 

mediation. In particular, constitution of the meanings points to the importance of 

intellectual human potential in providing sense of life. Articulation unity sensual and 

reflective human capacity in the process of constituting discourse-sense 

understanding clarifies the complex mechanisms in providing sense of life. It is 

emphasized, that this is a way of expressing meaning, ie stable representations that 

are fixed in the minds of the people and culture of the people speaking strange fence 

meanings. 

Articulated position according to which a person belongs leave the habit to make 

hierarchy in sense of life, the sense of life to equate value with the top of the pyramid, 

because this idea creates a situation justify life as an obstacle of constitution of the 

meanings. In particular, the thesis specify that violence is a way of spraying semantic 

horizon probable loss of sense in life, what motivates people to consciously and 

responsibly generate discourse of his life, clearly articulating the existential meaning 

of life and meaning, giving up other people's projects in providing sense of  life. 

Emphasized the splitting tendencies of modern human existence to certain 

existential meaning mosaic. It says that digital culture made possible by the existence 

of modern man within situational existential meanings, causing the formation of 

existential meaning mosaics. Indicated that man as meaningful mosaic there 

separated and closed at intensifying its communication through information 

technology. Determined that the situation of human presence in space situational 

meanings endangered vote “Other” of existential space man. Therefore, the obvious 

loss of fundamental sense of life necessitates outreach discourse on the importance of 

constitution-sense understanding. In the thesis articulated the idea that modern man 

learns to live in a situation of losing roots in dim outline of the situation-sense 

understanding of existence within the meaning of situational sense of life and the 

meaning of life identifying as little principle of integrative meaning of human 

existence. 

Keywords: being, life, non-classical philosophy, sense, meaning, discourse, 

narrative, communication, understanding person, freedom, vocation crisis, 

community, responsibility. 

 

 


