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СЕКЦЯ ФІЛОСОФІЇ 

 

КОНЦЕПТ ГРІХА У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА 

Білик Леся 
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Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф. 
 

Найчіткіше концепція гріха прослідковується в однойменному 

творі, де Володимир Винниченко показує, наскільки істотно в модерному 
розумінні знецінилось саме слово і поняття гріха і яким суб’єктивованим та 

індивідуалістським воно стало. У класичному розумінні гріх сприймається 

суто релігійними людьми, проте й атеїсти не нехтують використанням 
цього біблійного терміну.  

У сучасному світі  відбулась  підміна понять. У Святому Письмі гріх 

–  це зазіхання людини на повну автономію від Бога та на самочинне 

вирішення того, що є добре та зле [2, 97]. У богослов'ї поняття «гріх» має 
два основні трактування: 

1) гріх – це протиприродний вчинок, який проявляється у вигляді 

свобідного та добровільного порушення Божої заповіді; це хвороба особи, 
її неміч, що є наслідком її недостатньої участі в Божому житті; 

2) гріх – це відвернення особи від Бога, наслідки якого стосуються, 

у першу чергу, самої людини, а через неї – людської спільноти загалом та 
всього створеного світу [3, 101]. 

На перших сторінках п‘єси В. Винниченка демонструється 

відступництво від таких трактувань. Постає оновлене значення, яке 

Винниченко вкладає в уста своєї героїні, Олени Карпівни. Гріхом для неї є 
прикурювання від лампадки як вияв богохульства.  

Люди звикають називати гріхом усе, що нібито є неправильним. Як 

от зрадництво, у якому звинувачує Сталінський Марію. Зрадництво саме по 
собі є вчинком злим, але яке відношення у такому контексті до канонічного 

смислу? Тут ми прослідковуємо тенденції відступництва, які пізніше 

запекло буде застосовувати радянська ідеологія та філософія. У XX столітті 

атеїзм нав'язувався населенню СРСР панівною владою як єдино можливий 
світогляд, використовувався для переслідування політичних супротивників 

та пограбування церков різних конфесій. Тому людям, що звикли 

застосовувати такі поняття в повсякденному житті, довелось вигадувати 
нові смисли та сенси для звичних слів або ж узагалі позбуватися їх.  
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Для цього є свої причини й умови. В умовах війни світогляд, 
психологія, думки людей схильні до значних змін. Сама війна вже є 

великим гріхом, тому в таких умовах важко щось адекватно оцінювати. 

Розмивається попередній контекст релігійного смислу гріха – у новому 
семантичному полі, визначеному зокрема доктринальною свідомістю 

марксистів, він стає нормою і звичкою, необхідністю. Але й новий 

модерний світогляд, що спирається на секуляризоване відношення до 

життя, також істотно зміщує сенси і затирає релігійне семантичне поле для 
сприйняття певних людських вчинків, як гріховних.   

«Поїдь на фронт, і ти переконаєшся зразу. Там за одну годину 

робиться стільки всяких чудесних гріхів... Лежить собі чоловік в рівчаку, 
держить у руках рушницю й «пах-пах» убиває собі людей. Усяка ж тіточка 

тобі скаже, що вбивати –  страшенний гріх. Або ось, вривається одна купа 

людей до других і убивають, грабують, насилують, катують. А потім сидять 
собі, сміються, п'ють, співають, вихваляються. А це ж великий гріх.» [1].  

Одним з небагатьох канонічних знаків гріха, залишається «гріх 

кохання» – у Винниченка це роман головної героїні з чоловіком своєї 

подруги. Тут дійсно застосовується  концепт гріха у традиційному значенні 
«не возлюби жінку ближнього свого». Хоча таке ж словосполучення в 

іншому трактуванні бачимо на початку твору. 

Загалом, В. Винниченко намагається не втратити ідею первісного 
гріха у своїй творчості. Але на тлі різноманітності людей і вчинків цей 

концепт втрачає свою смислову чіткість і колапсує в модерновому 

контексті винниченкової оповіді. 
Література: 

1. Винниченко В. К. Гріх. 1919. 78 с. 

2. Онищенко В. Д. Християнська етика: Навчальний посібник для 

викладачів.  Львів, 2015.  136 с. 
3. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики [близько 400 понять і термінів]. 

Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2014.  416 с. 
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       Розглядаючи жіноче тіло в дискурсі суспільства споживання, варто 
спочатку означити подвійну практику його усвідомлення: жіноче тіло 

позиціонується, по-перше, як капітал, який потребує постійного 

інвестування, а по-друге, як фетиш, тобто актуалізація капіталу. Зазначена 
практика продиктована абсолютизацією принципу щастя, який у сучасному 

соціумі розуміється як самоактуалізація, демонстрування досягнень 

кропіткої праці над собою. З одного боку, «проєктування себе» 

розглядається як товарні відносини: жінка пропонує свій тілесний капітал в 
обмін на отримання певних благ. З іншого боку, відбувається символічний 

обмін, коли тіло - «кладовище знаків» - стає фетишем та об’єктивується. 

Об’єктивація здійснюється тоді, коли «ідеально» сконструйоване тіло 
виставляється на загальний огляд, коли воно є репрезентацією власного Я. 

Насправді ж, в такий спосіб тіло перетворюється в знак спокуси, яка 

формується штучно, зокрема через вплив ЗМІ, кінематографу, гламуру і 
популярних тенденцій, що формують відповідні інституції.  

       Постає питання: як конструюється тіло жінки? В культурі 

постмодернізму укорінилися певні  ідеї, що формують ідеал фемінності. До 

першої групи можна віднести візуальні образи, що пропагують зразки 
зовнішності, яку необхідно наслідувати, а до другої групи – способи 

досягнення цих зразків, запропоновані різними індустріями. Прикладом 

першої групи може слугувати реклама, де, не залежно від її призначення, 
підхід до репрезентації жіночого тіла зводиться до його підкресленої 

сексуалізації, коли жінка конотаційно прирівнюється до товару, що 

рекламується, і має, таким чином, викликати бажання придбати його.        
       У другій групі можна виділити два блоки, що працюють в комплексі: 

«догляд за собою», що включає фітнес, дієту, косметологію, пластичну 

хірургію, моду і макіяж, як продовження моди. Медіа наповнені ідеями 

телевізійних шоу, головним елементом яких є переодягання жінки у 
стильний одяг та нанесення «натурального макіяжу», для створення якого 

необхідно використати більше 15 продуктів декоративної косметики, що 

нібито покликані змінити її внутрішнє наповнення, зробити її ще раз, але 
по-справжньому, жінкою, бо народження із певною статтю вже не грає 

значної ролі у сучасному світі.  

       Одяг, що з кожним сезоном стає все більше відкритим, і макіяж, що 

створює зовсім інше обличчя – наслідки «тіла без органів». Ті данні, з якими 
народилася жінка, апріорі маркуються як «не рентабельні», а значить 

повинні заміщуватися згідно з стандартами, прописаними як істини у 

жіночих журналах. Від використання продуктів другої групи залежить як 
жінку сприйматиме соціум: вона буде або включена в культ тіла, або 
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отримає покарання у вигляді таврування «безвідповідальною», та 
маргіналізується. Дискурс «догляду за собою» повинен був примирити 

жінку із своїм тілом, адже він насичений ідеєю здоров’я – успішна жінка це 

здорова жінка. Проте він веде до неодмінного продукування одержимості, 
невротичністі та тоталітарної турботи за тілом, і, як наслідок, тіло в 

переважно мислиться, а не проживається. Найбільш тісно пов'язаними з 

цим протиріччям проблемами є розлади в харчовій і сексуальній поведінці.  

      Отже, до конструювання жіночого тіла як культурної репрезентації, 
під’єднана структура «інституту краси», що перетворює його в товар, який 

обмінюється на визнання і соціальний статус. «Інститут краси» складається 

з семіотичних процедур, що відрізняються своєю репресивністю і змінюють 
атрибути тіла-знака, укорінюючи сакралізацію жіночої тілесності у вигляді 

симулякру [1]. Візії жіночого тіла стають головним міфом етики 

консюмеристського суспільства. Жіноче тіло експлуатується як манекен, 
перетворюючись у ефемерний у своїй ідеальності конструкт. Дихотомія 

органічного і штучного перетворила соціум на театр, а  фемінність – на 

травестію, що покликана фантазмічно захоплювати  і капіталізувати 

захоплення. 
Література: 
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Біосеміоз – це процеси у живих організмах, що детермінуються як 

знакові процеси; їх вивчає біосеміотика, наука про біологію з точки зору 

знаків, інформації та сенсу. Перші основні концепції біосеміотики 
сформулював в 1940 році у своїх роботах німецький біолог Якоб фон 

Ікскюль. Сам термін «біосеміотика» з'явився в 1963 році: вперше його ввів у 

науковий обіг фахівець з нейроанатомії, медичної психології і психіатрії 
Ротшильд.  
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Основа усього живого – клітина. Єдина система кодування в живих 
системах – генетичний код. Усі процеси у організмі, в найменшій 

структурно-функціональній одиниці залежать лише від набору і комбінації 

нуклеотидів - чотирьох літер, що позначають азотисті основи: А,Т (У), Ц, Г) 
та приєднаних до них інших складових (пентоз та залишків фосфатної 

кислоти). Лише від розміщення, специфічної позиції та кількості повторів 

нуклеотидів визначається унікальний генетичний код. "Основна одиниця 

життя - це знак, а не молекула", - підмітив Джеспер Хофмейер [1]. 
Система знаків характерна лиш для семіотичної системи. Таким 

чином, генетичний код був би справжньою «молекулярною мовою», лише 

якщо клітина є справжньою семіотичною системою. Символи та коди цілком 
сумісні із звичайною фізичною теорією, оскільки вони мають саме 

визначальні особливості обмежень. А отже семіоз існує у кожній живій 

клітині,  оскільки він грунтується на ідеї, що знаки та коди є обмеженнями 
системи, що описуються фізичними законами.  [2] 

У семіотичній системі обов’язково має існувати зв’язок між знаком, 

інформацією, що він кодує, та інтерпретацією цієї інформації. Число генів у 

людини лише ненабагато більше, ніж у простіших організмів, наприклад, 
круглого черва Caenorhabditis elegans або мушки Drosophila melanogaster. 

Альтернативний сплайсинг дозволяє отримати кілька різних білкових 

продуктів з одного гена. Простіше кажучи, по-різному інтерпретує 
закодовану інформацію.  

Інтерпретація інформації зафіксована у всіх царствах живого на усіх 

рівнях організації: відчуття кворуму у мікроорганізмів як спосіб спілкуватися 
і координувати свою поведінку за рахунок секреції молекулярних сигналів; 

секреція рослинами летких сполук для попередження небезпеки, що 

насувається; взаємодія вірусів із рецепторами на клітині-жертві; мережа 

мікоризи у грибів, яку часто називають «грибним інтернетом»; різноманітні 
способи комунікації у тварин; сприйняття феромонів специфічними 

рецепторами. Злагоджена робота була б неможливою, якби закодована 

інформація правильно не сприймалась. 
З інакшого боку, лише царство тварин можуть будувати уявлення про 

навколишній світ, і тільки ці уявлення дозволяють їм сприймати, відчувати 

та тлумачити усе довкола. Людський мозок інтегрує внутрішні сигнали 

(клітинного, тканинного, органного рівня) із зовнішніми, щоб правильно 
координувати свою роботу. 

Homo sapiens - наділена інтелектом істота, що досягла неймовірного 

розвитку, порівняно з іншими представниками тваринного світу. Лише для 
людини притаманна друга сигнальна система, що є однією із семіотичних 
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систем. У другій сигнальній діяльності реалізується принцип моделювання 
дійсності за допомогою мови, а умовні рефлекси можуть формуватися без 

підкріплення безумовним сигналом, що є основою засвоєння знань. А отже 

мова – одна з найголовніших семіотичних систем, яка власне і відрізняє 
Людину розумну від інших представників живого та напряму пов’язана зі 

становленням нашої культури [3]. 

На цій підставі можна зробити висновок, що семіотика – не просто 

філософія символічних форм, а наука, що на рівні з біологією досліджує світ 
і допомагає його краще розуміти. 

Література: 

1. Gabius, H.-J. (2000). Biological information transfer beyond the genetic 
code: The Sugar Code. Naturwissenschaften, 87, 108–121. 

2. Barbieri, M. (2003). Biology with information and meaning. History and 

Philosophy of the Life Sciences, 25, 243–254. 
3. Deacon, T. W. (1997). The symbolic species: The co-evolution of language 

and the brain. New York: Norton. 
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Відсутність трактату про пристрасті sensu stricto у Августина 

уприсутнює sensu lato сферу афективності, як провідну ідею міркувань про 

плоть (людську природу), зло, волю та любов. 
I. Пристрасне бажання (Concupiscentia). Вихідний пункт 

Августинового мислення становить богословська проблема первородного 

гріха, у якій розкривається дихотомія між душею та тілом. Августин у своїх 

творах «Про невмирущість душі» (De immortalitate animae) XVI, «Про 
пристрасті душі» (De passionibus animi) X, 14, «Про книгу Буття проти 

маніхеїв» (De genesi contra manichaeos) I, 20 досліджує знівеченої гріхом і 

смертю крихкість людської тілесності та дух, що репрезентує душу Адама 

і Єви ще до падіння. Допускаючи наявність та прояви чутливої сфери серед 
прародичів ще перед їхнім бажанням пізнати добро та зло «quamodo 

passiones (affectus) fuerint in primis hominibus ante peccatum» [1, c. 430], 
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Августин зазначає у творі «Літературне значення книги Буття» (De Genesi 
ad Litteram), що тіло Адама та Єви не являється одиноким джерелом 

похотей душі, оскільки душу також слід вважати співвідповідальною за 

непослух [2, c. 416]. Намагаючись пояснити причину зла у світі, Августин 
стверджує, що зло не походить від зіпсованості тіла, але його садиба лежить 

у зруйнованій душі: «quod si quisquam dicit carnem causam esse in malis 

moribus quarum cumque uitiorum, eo quod anima carne affecta sic uiuit» [1, c. 

416]. Якщо тіло першої людини «було уражене цим болісним і смертельним 
станом, уподібненому плотському пориву звірів» (appetitus), душа у свою 

чергу була «засоромлена не тільки тому, що відчувала свій розлад в тілі 

(…), але також і тому, що її ганебна нестяма стала наслідком переступлення 
заповіді» (desiderium) [2, c. 301]. Загалом існування пристрастей вважається 

покаранням Адама та Єви за переступ благодаті. Августин також 

використовує терміни libido та cupiditas, які в антипелагіаністичних творах 
«Про подружжя та похіть» (De nuptiis et concupiscentia) синонімізуються з 

поняттям похоті (сoncupiscentia). Похіть зображає не тільки відсутність 

благодаті (desiderium peccati), але у певному значені являється осідком 

мудрості: «in concupiscentiae autem nomine aliquando gloriandum est, quia est 
et concupiscentia spiritus aduersus carnem, est et concupiscentia sapientiae» (De 

nuptiis et concupiscentia II. 23). У трактаті «Місто Бога» (De civitate Dei), 

Августин вживає термін «похіть» як опис сексуального потягу, точніше, як 
форму загального безладу: «іn eius quippe inoboedientia, que genitalia corporis 

membra solis suis motibus subdidit et potestati voluntatis eripuit» [1, c. 443]. 

II. Августинська апатія та стоїчна таксономія пристрастей. У 
398 році Августин досліджує портрет мудреця, який на його думку не може 

бути без пристрастей, як і святий без гріхів. Подібним чином проводить 

Августин твердження, що пристрасті обумовлюють чесноти. Чутливі 

афекти душі конституюють чотири фігури волі, які у між собою 
перегруповуються та об’єднуються в чотири пристрасті: бажання (сupiditas) 

допомагає волі спрямовуватися на об’єкти; радість (laetitia) насолоджується 

підпорядкованим собі об’єктом; страх (metus) відволікає та відштовхує 
волю від об’єкта; журба [глибокий смуток] (tristitia) виникає внаслідок 

згоди та досвіду зла [1, c. 7]. Августин запозичує від Апулея неологізм 

passiones, який був незнаним у часи Цицерона [1, c. 420]. У другому томі 

«Тускуланських бесід» (Tusculanae disputationes) Цицерон передає значення 
грецького терміну πάθος (pathos) латинськими відповідниками perturbatio, 

affectiones, affectus, а не значенням morbus. Цицеронова термінологія 

мислить термін metus замість timor та aegritudo замість tristitia [1, c. 3]. 
Зміна порядку пристрастей дозволяє Августину запровадити взаємозв’язок 
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волі з бажанням «voluntas est in omnibus passionibus ;imo omnes, nihil aliud 
quam voluntates sunt. Nam quid est cupiditas et laetitia nisi voluntas in eorum  

consensione quae volumus? (…) Sed cum consentimus appetendo ea que 

volumus, cupiditas; cum autem consentimus fruendo his que volumus, letitia 
vocatur» [1, c. 7]. Воля конституює та цілковито сприяє здійсненню 

природного бажання; бажання виражає свого роду метаморфозу волі 

людини. Двоїстість волі виявляє її навернення, яке призводить до бажання. 

Мабуть, тому Августин протистоїть платонівській концепції пристрастей як 
зловживання бажанням (діалоги «Бенкет» 203АС, «Федон»); пристрасті 

також не є перешкодою для щасливого епікурейського способу життя, тому 

що у переконанні Августина вони абсолютно не порушують порядок 
стоїчного світу. Модель пристрастей Августина виступає проти стоїчного 

ідеалу апатії, тому що «ẚπάθεια illa dicenda est, cum animum contingere 

omnino non potest ullus affectus, quis hunc stuporem non omnibus vitiis iudicet 
esse peiorem?» [1, c. 428]. Хоча існують моменти, коли душа втішається 

спокоєм через відсутність пристрастей (apatheia), однак апатичний ідеал 

стоїків ’життя без пристрастей’ неможливо реалізувати, оскільки 

присутність пристрастей є природною та необхідною вимогою для земного 
життя. Існує, звісно, щабель вищих пристрастей, які зустрічаються в 

платонівському діалозі «Бенкет» 215Е-216С, однак їх слід інтерпретувати 

як знаряддя гармонії у співвідношенні між чутливим та інтелігібельним 
світами, де пам’ять виконує функцію охоронця спогадів про пристрасті. 

ІІІ. Любов як первобутня пристрасть. Якісна вартість 

пристрастей залежить від любові, яка їх надихає: «itaque voluntas est bonus 
amor et voluntas perversa malus amor (…) Proinde mala sunt ista, si malus amor 

est; bona, si bonus» [1, c. 422]. Цілком очевидно, що любов відкривається у 

ролі якості волі та вольових актів, які уочевиднюють обличчя любові. Не 

тільки всі пристрасті об’єднані в любові, але й усі чесноти корелюються 
єдністю (в) любові, яка коригує пристрасті людини та спрямовує її до 

блаженного життя (ad beatam vitam) [3, c. 149-157, 173-182]. У творі «Про 

музику» VI. 39 Августин зазначає, що любов діє проти похідних похотей 
тіла, яке відволікає душу від споглядання вічних правд «аmor igitur agendi 

adversus succedentes passiones corporis sui, avertit animam a contemplatione 

aeternorum». Змагання до щасливого життя або іншими словами «бажання 

жити» у феноменологічній інтерпретації визволяють бажання коханця від 
певності логічного «ego sum», як також – за словами Жана-Люка Маріона – 

унеможливлюють конфуз автентичного життя з метафізичним голодом 

буття», щоб змагати до щасливого життя шляхом краси та правди (ad 
beatam vitam sub specie pulchritudinis et veritatis) [3, c. 149, 200-204]. 
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Примат розуміння любові як первинної пристрасті у творах Аврелія 
Августина Іпонійського віднайшов широкий резонанс у 17 столітті, 

щобільше того, його теорія пристрастей вплинула на думки Франсуа де 

Ларошфуко, Рене Декарта і Марсіліо Фічіно.  
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 Поширеним сьогодні є погляд, згідно з яким наука є основним 
рушієм секуляризації. Ця точка зору не є новою і сформувалася в період 

Просвітництва, як форма саморефлексії Модерну. Однак в нещодавніх 

дослідженнях секуляризації вчені переглядають цю тезу, вказуючи на 
перебільшену роль науки у цьому процесі. Зокрема до її переосмислення 

долучаються такі дослідники як Ч. Тейлор та П. Гаррісон. 

 У своїй праці «Секулярна доба» Ч. Тейлор вважає тезу «наука 
спричинила секуляризацію» проблематичною, оскільки вона передбачає 

взаємовиключення науки та релігії, тоді коли насправді вони не лише 

співіснували, але і співпрацювали, приклад чого ми знаходимо в період 

великих наукових відкриттів XVII століття. Ч. Тейлор говорить про те, що 
звернення до природи та дослідження її законів відбувалося не всупереч 

релігійній картині світу, а значною мірою згідно з тогочасними релігійними 

тенденціями. А саме він виокремлює дві духовні причини звернення 
дослідників до природи. Перше, це була тенденція, що відбувалась в рамках 

католицької церкви наблизити Ісуса Христа до людей, зображаючи його 
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Боголюдиною, братом, який є близький до людських страждань. Зміна 
акценту в образі Ісуса Христа і привнесення його в рамки цього світу 

викликали увагу до того як цей світ є влаштований. Це знайшло своє 

здійснення не лише у сфері науки, але також у художньому реалізмі 
Ренесансу. Другою причиною була «відданість Богу як Творцю 

впорядкованого космосу, частини якого проявляють дива впорядкованості» 

[1, c. 155]. Про це зокрема свідчить той факт, що низка основних наукових 

діячів XVII століття, таких як Й. Кеплер, Р. Бойль та І. Ньютон вбачали у 
своїй науковій діяльності важливу релігійну складову. Річ у тім, що в 

рамках основного глибинного світорозуміння цього періоду навколишній 

світ досі мислився перш за все як творіння, що створене раціональним 
Творцем на основі розумних законів, які можуть пізнаватися людьми. Тому, 

дослідження природи сприймалося вищезгаданими дослідниками як 

дослідження творіння, що відображає Велич та Всемогутність Бога Творця.  
 Однак, разом з підвищенням уваги до природи та науковими 

дослідженнями її законів постало нове світобачення. Цей процес Ч. Тейлор 

охарактеризував як перехід від символу до механізму. Якщо раніше об’єкти 

природи сприймалися як символи, що відсилали до біблійних образів, то з 
поширенням наукових досліджень світ починав сприйматися перш за все як 

механізм, що діє за певними правилами. Згідно з думкою Ч. Тейлора 

символічна та механічна картини світу співіснували одне з одним. Якщо в 
символічному світосприйнятті природа розглядалась як текст, через 

прочитання якого Бог промовляє до людей, то наукове дослідження стало 

свого роду вивченням синтаксису та лексики цього тексту. Як зазначає 
Ч. Тейлор, наукові знання про те, як влаштований цей світ, не заважали його 

об’єктам все ще бути символами, що відкривають богословські твердження. 

 Думку про перехід у світорозумінні «від символу до механізму» 

розвиває у своїх дослідженнях П. Гаррісон. Згідно з думкою П. Гаррісона 
ця зміна оперта на поширений в середньовіччі погляд про дві книги, через 

які Бог відкривається людям – книгу Писання та книгу природи. У 

середньовічних інтерпретаціях біблійного тексту велике значення 
надавалось саме алегоричному прочитанню, яке мало розкривати глибший 

духовний зміст об’єктів чи подій біблійного наративу. Буквальне 

прочитання не відкидалось, але доповнювалось моральним, алегоричним та 

анагогічним (есхатологічним) трактуваннями. Тенденція до алегоричної 
інтерпретації накладалась на розуміння книги природи, коли природні 

об’єкти сприймались як символи, що відображають певні теологічні 

істини. Символічне прочитання світу базувалось на твердженні, що 
«об’єкти мають референційну функцію», тобто в них закладені Богом певні 
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смисли, які розкривають біблійні істини [2, c. 119]. Переломний момент у 
символічному світі середньовіччя відбувся, на думку П. Гаррісона разом з 

появою протестантизму, в рамках якого відбулась герменевтична зміна, 

коли основною стала історична, або ж буквальна інтерпретація біблійних 
текстів. 

В ранньомодерний період метафора про книгу природи 

використовувалась такими дослідниками як Ф. Бекон, Г. Галілей, Р. Бойль 

та Дж. Рей. Однак, відтепер ця книга перш за все була написана мовою 
математики та таксономії. Тобто, в рамках наукового підходу світ все ще 

сприймався як творіння, що свідчить про задум Творця, однак об’єкти 

навколишнього світу вже не сприймались, як символи, що відсилають нас 
до біблійних історій і посилюють їх сенс. 

 Ч. Тейлор та П. Гаррісон говорять про те, що наукове дослідження 

природи та наукова революція XVII століття відбулися не всупереч 
тогочасній релігійній картині світу, але згідно з нею і були значною мірою 

викликані саме теологічними трансформаціями. Ч. Тейлор у своїй 

концепції секуляризації робить акцент на тенденції католицької церкви 

наблизити Ісуса Христа до людей, а П. Гаррісон вказує на герменевтичну 
зміну, що відбулася в рамках протестантизму. Однак, спільною для цих 

авторів є теза про те, що наукове дослідження світу постало на основі 

релігійних трансформацій та певною мірою завдяки їм.  
 У підсумку варто зазначити, що Ч. Тейлор  не заперечує, що згодом 

на основі механістичної картини світу відбудеться сповзання до деїзму та 

як альтернатива християнству постане «ексклюзивний гуманізм». Він 
зазначає, що з позиції сьогодення, ми справді можемо ретроспективно 

говорити про те, що формування наукової картини світу стало передумовою 

для подальшої секуляризації. В період XVII століття наукове дослідження 

світу ще не наділялось таким значенням. Як зазначає Ч. Тейлор: «Новий 
інтерес до природи не був навіть частково кроком убік від релігійного 

погляду; це була зміна всередині самого релігійного погляду» [1, c. 156]. 
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Сучасні тенденції масового впливу багатьох глобалізаційних та 

інтеграційних явищ на світогляд індивіда, зумовили проблему формування 
цілісного мислення суспільства. Здатність вільного мислення замилено 

ілюзією незалежності людського світосприйняття, однак, за сучасним 

вільнодумством криються маніпулятивні ідеї, політичні ідеології, масові 
модні тенденції та фрагментарне осмислення інформації. Свідоме мислення 

– є головною ознакою відмінностей індивіда від натовпу, і за відсутності 

вільнодумства, суспільство просто змушене прийняти те, що відбувається в 

світі. 
Суттєвою проблемою є те, що люди часто не в змозі збагнути, що 

таке мислення, зазвичай бачення цього поняття базуються на тому, що це 

просто їхня власна думка, котра має суперечити всіх законам, правилам та 
звичаям  суспільства. [1, с. 281] Подібне світосприйняття вдало 

використовується маніпуляторами для отримання бажаних результатів, 

таких як: масові теракти, політичний вплив, прояви дискримінації, і навіть 
ті ж медіа ресурси, що грубо втручаються в людське світосприйняття, 

впливаючи на наші цінності, пріоритети, на нашу здатність мислити, 

любити та творити. 

Цілісне людське мислення полягає у самостійному баченні повної 
картини світу. Важливо усвідомити, що впливає на нас, які смисли, ідеї та 

цінності формують наше я. Мислення – це не просто думати, мислення – це 

здатність відповідати на виклики свого часу. Наприклад COVID-19 дав 
змогу кожному з нас переосмислити як ми живемо, нашу поведінку, 

суспільство навколо, наші взаємостосунки з оточуючими; і, залишившись 

на одинці з самим собою, просто міркувати про минуле, теперішнє та 

майбутнє, спробувати віднайти той самий зв’язок людини і світу, і при 
цьому не лише створювати щось зовсім інше при переосмислені, а й 

наслідувати традиції, розуміючи та переосмислюючи їх. 

 Розуміння  повноту світу та вагомість нашої участі у ньому 
допоможе нам досягнути цілісності глобального мислення, аби могти 
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впливати і змінювати світ навколо нас на краще. Бажання людства  
досягнути самовиховання, бажання людей зрозуміти філософію і її 

багатовимірні процеси мислення, бажання людей відновити зв‘язок з 

природою, надавати важливе їй місце, а не технологічних процесам, саме 
це є важливими чинниками для відновлення – формування мислення 

індивіда.  

З точки зору культурного розвитку людської цивілізації, масова 

культура підриває елітарний напрям нашої життєдіяльності. Сьогоднішнє 
перенасичення інформацією лише виснажує людську свідомість, і у кінці-

кінців, ми стаємо здатні лише на її часткове репродукування. На заміну 

евристичним методам аналізу й досліджень, суспільство стає масовим 
споживачем нав’язливих рекламних лозунгів, модних трендів та 

політичних ідеологій [2, с. 128]. 

Переосмислюючи відомий вислів Сократа «Пізнай самого себе!», 
розумієш, що зараз перед людьми постає проблема надмірної самокритики 

через постійні намагання відповідати суспільним стандартам. Люди 

рівняються на інших, вони залежать від думок оточуючих. 

Підпорядковуючись тенденціям у різних сферах суспільного життя, ми 
нехтуємо пошуками власного призначення у цьому житті, втрачаючи шанс 

пізнати себе й навколишній світ [3, с. 55 ] Усе вищесказане зумовлено тим, 

що люди просто не хочуть пізнати себе, зрозуміти свою сутність, дати 
відверту відповідь на питання: Чого я вартий? Яка моя мета у цьому світі? 

Заради яких ідей я існую? 

Людство не замислюється про факт їхнього світосприйняття через 
симулякри, що лиш спотворюють реалії буття. Ми втрачаємо зв’язок з 

реальністю, і як результат, між нами та світом постає щільна завіса 

стереотипності мислення. Перед нами, замість зоряного неба – екран 

комп’ютера, замість людини – клієнт, замість природи – предмети 
споживання. Спотворюючи власне світосприйняття, людина уподібнюється 

до сірої маси людей, що не прагнуть до розуміння світу, а марять лише 

виживанням у ньому, потопаючи у важких рутинних буднях. 
Отож, сутність проблеми полягає в тому, що здатність індивіда 

самостійно думати про речі глобального характеру, стирається під впливом 

маніпулятивних ідей та затверджених стереотипів мислення і діяльності. 

Мислити треба не фрагментарно, а цілісно - таке мислення буде 

відповідальним, турботливим. Воно не буде шматувати світ на 

фрагменти, а сприйматиме його всі складові у взаємозалежності, 

цілісності. Мислення може вагомо впливати на зовнішній світ, докорінно 
змінювати його, покращувати ситуації в світі, що склалися внаслідок 
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глобалізаційних процесів. Задля уникнення таких тенденцій, як екологічні 
катастрофи, занепад гуманізму, деградація культури і нації, відсутність 

свободи мислення в суспільстві, і деградації самої сутності особистості 

людини з її переживаннями, страхами, світоглядом, вчинками, думками, 
несприйнятті суспільством; саме самозаглиблення, само сприйняття та 

пізнання світу довкола – фактори формування якісного, інтегрованого та 

головне – цілісного мислення у глобальному світі. 
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Світ охоплений темрявою страху. Неначе зловісна чума, страшний 

вірус поширюється від однієї людини до іншої. Одне слово «коронавірус» 
і, здається, все навколо зупинилось. І перед кожним з нас постають питання: 

«Коли ж нарешті ми вийдемо з тіні смерті» та «Яким ж буде світ після 

пандемії?» 
Відповідь проста – світ не буде таким як раніше. Несподівана 

перерва у вже звичному стрімкому перебігу життя дає нам 

можливість замислитися і, можливо, змінити наше суспільство на 

краще. Люди «зменшать швидкість», звернуться до свого внутрішнього 
світу, переглянуть своє ставлення до суспільних цінностей.  

 З філософської точки зору, якраз після кризи поняття щастя 

не завадило розглянути більш уважно. В античному уявленні про 
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щастя основна роль відводиться моралі, тобто тільки моральне життя 
може вважатися повноцінним. Отже, криза, можливо, змусить нас знову 

думати про те, що в житті є дійсно важливим.  

Досліджуючи різні думки людей щодо щастя, можна сказати, що 
для більшості щастя полягає в чомусь наочному і очевидному: в удачі, в 

задоволенні, в пошані, в багатстві. Але смертельний вірус показує нам, що 

він не розділяє людей на заможних і бідних, в нього немає поділу, він косить 

всіх підряд. Тож постпандемічне суспільство почне усвідомлювати, що, 
насправді, щастя полягає в менш вартісних речах, в можливості 

прокинутися рано-вранці і прогулятися, зустрічаючи схід сонця, в 

можливості пожати один одному руку, пообідати в улюбленому ресторані 
чи просто зустрітися з друзями за чашкою кави. «Секрет щастя не в тому, 

щоб постійно хотіти більшого, а в тому, щоб привчити себе радіти малому», 

– писав Сократ. Ця цитата досить відома, ми її точно чули не один раз, але 
в цей непростий час вона є актуальною як ніколи [1]. 

Можливо, саме вірус змусить людей стати добрішими та 

гуртуватись для вирішення спільних проблем. Адже ми можемо пригадати 

ту жахливу картину, коли українці повертались з Китаю, і яка була реакція 
багатьох людей. Ми щиро віримо, що багато хто усвідомив свою неправоту 

і сто разів покаявся за свої вчинки, адже в них було достатньо часу, аби 

переосмислити всі свої слова та дії. 
Людство отримало саме ту хворобу, яка була потрібна йому. Бо 

вкотре нагадує, що треба берегти природу й своє здоров’я, цінувати 

близьких і той час, який ми з ними проводимо, бути толерантним і 
допомагати іншим. Допомагає усвідомити, що більша частина відведеного 

нам життя та зароблених грошей витрачаються на пусті, інколи й непотрібні 

речі, тоді як діти й батьки є обділені нашою увагою і піклуванням. А ще – 

люди зрозуміють, що ми, хоч і вважаємо себе господарями на землі, 
насправді є лише її тимчасовими гостями. Мікроскопічний вірус змусив 

бідного й багатого, простолюдина й високопосадовця відчути свою 

беззахисність перед силами природи і одночасно власну відповідальність за 
долю усього людства.  

Усе закінчиться, але не все мине. Нізамі писав: «Хоч якою темною 

була би ніч, неодмінно настане ранок». Ми не знаємо як. Не знаємо, коли 

саме. Тому не маємо іншого виходу, ніж просто жити. Жити і сподіватися 
на краще, вірити, що за цей важким проміжок часу, кожен з нас приборкає 

всіх свої демонів і готовий почати нове життя, життя в якому немає 

негараздів і болю, життя в якому люди є щирими і намагаються допомогти 
один одному, життя в якому, забувши про свій соціальний статус, кожен 
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усвідомлює, що він є, насамперед, людиною.  
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Сучасні тенденції до подолання монометодологізму, а відтак і 

зміщення наголосу з «боротьби» на «діалог» різних напрямів філософської 
думки, прослідковуються і в правовій філософії. Багатогранність та 

неоднозначність феномену права унеможливлює “монополію” конкретного 

підходу до його розуміння (природного чи позитивного) на надання 
остаточної відповіді про його зміст, оскільки кожне з них самостійно може 

окреслити лише окремі аспекти [1, с. 269-270], що і викликає поширення 

сучасних спроб поєднання антагоністичних типів праворозуміння у формі 
аналітичних концепцій природного права. На нашу думку, комунікація 

«конкуруючих» теорій мала місце в історії філософії права і раніше. До того 

ж, не лише формально (правовий екзистенціалізм і юридичний 

неопозитивізм належали до посткласичної філософської парадигми і 
розвивались у 1940-1960-х рр.), але й змістовно. 

Вернер Майхофер у праці «Природне право як екзистенційне право» 

заперечує реальність абстрактних норм надпозитивного права і класичну 
природно-правову доктрину («метафізику права»), відповідно до якої 

метафізична сутність людської природи є наперед визначеною. На думку 

німецького юриста, суть природного права полягає не у «стабільній» 

сутності людини, даній нам «зверху», а у її змінній екзистенції, яку вона 
реалізує у конкретних ситуаціях [2, с. 236-239]. Допомогти людині 

прийняти адекватне і правильне у такій ситуації рішення покликане 

«конкретне природне право», зміст якого В. Майхофер розуміє як 
деталізацію «золотого правила» («чини з іншими так, як ти хочеш, аби вони 
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чинили з тобою»). Відтак стає помітною неоднозначність чи навіть 
суперечливість його концепції. З одного боку, очевидною є суголосність 

його «золотого правила» із «категоричним імперативом» І. Канта. З іншого, 

«категоричний імператив» передує праву, є позачасовим і закріпленим у 
природі людини, що, як прояв метафізичності, представником правового 

екзистенціалізму заперечується.  

Відголос категоричного імперативу можна знайти і в аналітичній 

юриспруденції. Відповідно до «чистого правознавства» Ганса Кельзена, 
система правових норм є ієрархічною: основою чинності «нижчої» норми є 

чинність «вищої». Очевидно, пошуки таких основ чинності не можуть 

тривати безкінечно. Звідси і необхідність існування останньої норми, яка є 
єднальною для всієї множини норм, що належать до конкретного 

нормативного порядку. Для Г. Кельзена це «засаднича норма» - вищий 

принцип, сформульований як трансцендентально-логічне припущення, ще 
один специфічний варіант кантівського категоричного імперативу [3, с. 

215-232].  

Як наслідок, можна легко віднайти подібності між основною 

нормою Г. Кельзена та золотим правилом В. Майхофера. Динаміка 
правопорядку у першого полягає у відтворенні правом самого себе в 

переході у правозастосуванні від загальних до «індивідуальних норм» 

(судові рішення). Основна норма є апріорною (як і «золоте правило»), але 
має прообраз в соціальній сфері у вигляді реально діючих правових норм 

(подібно до того, як «конкретне природне право», рішення для конкретних 

ситуацій дедукуються із «золотого правила»). Ці індивідуальні норми, 
прообрази основної, немислимі поза соціальною реальністю (що нагадує 

концепт конкретних ситуацій). Щоправда, тут вбачається суперечливість, 

оскільки чиста теорія права Г. Кельзена з її ідеєю основної норми є такою 

саме завдяки «очищенню» від соціальних факторів. А відтак можна зробити 
висновок, що вчення науковців, серед іншого, схожі і своєю внутрішньою 

непослідовністю.  

Як бачимо, передвісники сучасного взаємодоповнення 
«конкуруючими» напрямами один одного з метою досягнення повноти 

наукових розвідок існували в історії правової філософії і раніше, а тому 

синтез різних концепцій є не випадковим, а необхідним етапом розвитку 

філософської думки. 
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       Конфлікт – це та річ, яка завжди потребувала вирішення і, 

найголовніше, з його правильним підходом. Так як ми знаємо, що усі 
конфлікти не можна вирішувати силою, найпростіший та найбезпечніший 

спосіб – це комунікація. Слово завжди мало, має і буде мати  велику силу у 

вирішенні усіх проблем. 
        У сучасному світі комунікативно-філософським підходом у вирішенні 

міжнародних конфліктів можна вважати дипломатичні переговори. 

Вважається він комунікативно-філософським через те, що це той тип 
переговорів, в якому застосовується не людська сила, а сила слова, або якщо 

казати ширше – розум людини, для досягнення певної цілі. Такий тип 

переговорів є невід’ємною частину при вирішенні міжнародних конфліктів 

і не наданні їх розростанню [1, частина 8, глава 5]. 
           Також варто зазначити, що головною складовою дипломатичних 

переговорів є філософія комунікації. Ми знаємо, що слова можуть не тільки 

вирішити конфлікт, але і можуть стати причиною його виникнення. Тому 
для того, щоб цього не сталося філософія комунікації вчить нас як 

раціонально обґрунтовувати  універсальні підстави людського 

взаєморозуміння й гармонізацію стосунків між людьми та між людиною й 
навколишнім світом [1, с. 61]. Так як у сутичках між людьми помилка у 
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своїх словах може значно вдарити по репутації самої людини, а може навіть 
і стати причиною виникнення конфлікту, використання філософії 

комунікації є невід’ємною частиною у переговорах. 

Філософія комунікації як невід’ємна частина дипломатичних переговорів  
відіграє дуже важливу роль не тільки у спілкуванні між людьми, але і у 

«спілкуванні» між державами, тобто, у міжнародних відносинах. Державу, 

як правило, представляє людина, тому вона несе на собі величезну 

відповідальність за все, що було сказано нею. Якщо між якимись державами 
існує конфлікт, то усі слова , які були сказані лідерами держав або іншими 

політичними діячами, впливають на ставлення однієї країни до іншої. Тому 

в цьому випадку філософія комунікації має беззаперечне важливе місце у 
перемовинах між лідерами, щоб не не погіршити відноси між країнами, а 

навпаки, покращити їх стосунки. Дипломатичні переговори будуть завжди 

вигідними для обох сторін, тому що це той тип переговорів, який 
пов’язують з мистецтвом, який шукає компроміси та взаємоприйняті 

рішення, розширює і поглиблює міжнародне співробітництво і, 

найголовніше,  не завдає збитків жодній зі сторін.  

         Також треба зазначити, що головне у будь-яких переговорах – це 
результат, тому існує декілька порад, які точно доведут вас до поставленої 

цілі. Перше, що допоможе отримати результативні переговори, 

найголовніше, раціональність. У ході бесіди необхідно використовувати 
правильно підібрані слова і думки, які допоможуть вам переконати 

опонента у вашій правоті. По-друге - розуміння. Необхідно постаратися 

зрозуміти співрозмовника. Адже він намагається пояснити свою позицію, 
довести до співрозмовника свою думку, але через неувагу до його точки 

зору не може досягти мети. По-третє - достовірність. У бесіді не слід давати 

неправдиву інформацію. І останнє, але не менш важливе – це 

розмежування. Встановлення межі між співрозмовником і предметом 
розмови – дуже важливий психологічний принцип. У процесі спілкування 

ми часто ототожнюємо те, що говорить партнер, з ним самим або навіть із 

нашим ставленням до нього. Приємна інформація, повідомлена 
неприємним співрозмовником, втрачає половину своєї привабливості. 

Наше особисте ставлення до людини, яку ми критично сприймаємо, часто 

ускладнює об'єктивну оцінку інформації, яка надається нею. Щоб цього 

уникнути, потрібно звертати увагу насамперед на те, що саме 
повідомляється, а не на те, хто і як повідомляє [3, с. 13].  

Тож, з вище сказаного можна зробити висновок, що на 

сьогоднішній день, результативним  комунікативно-філософським 
підходом у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів є дипломатичні 
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переговори з філософсько-комунікативним підходом як невід’ємної 
складової їх успіху.    
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Філософію не можливо помислити поза межами соціального як 

абстрактний набір систем та поглядів. Тому доречно визначити координати, 

у межах яких задаються «магістралі та маргінеси» філософської думки та 

відмінність цих координат у сферах інституційного й поза-інституційного 
філософування, на основі теорії чотирьох дискурсів Жака Лакана.  

 Дискурс – це структура, з чітко визначеними позиціями та 

елементами за нею закріпленими, продиктована самою мовою з потреби 
соціальної організації суб'єкта, що увійшов у її поле. Ж. Лакан визначає 

дискурс Володаря, Істерика, Університету та Аналітика. Структура 

кожного з виведених психоаналітиком дискурсів розгортається навколо 

відношення суб'єкта до знання та істини. У полі дискурсу виробляється  
завершенне знання-істина (S2 – у контексті компендіуму Ж. Лакана). 

Знання поза межами  дискурсу, є атрибутом суб'єктного, воно проявляється 

в мовленнєвому акті, але не є набутим або присвоєним, «дається на 
невідомих засновках», воно – причина того, що суб’єкт стає розподіленим, 
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втрачає цілісність. Сократівське положення “я знаю, що я нічого не знаю” 
стосується саме цього знання і суперечить замкненій структурі дискурсу. 

Філософська думка, це, в першу чергу, акт мислення розподіленого 

суб'єкта, що на своєму шляху оформлення у філософію, зіштовхується із 
репресивністю механізмів дискурсу, які намагаються її на своєму тілі 

«замкнути» [3, c. 275-298].    

Інституційна філософія функціонує у полі дискурсу Університету. 

Ідея університету, як соціального інституту, полягає в його опозиції до 
диктату капіталу, формуванні осередку вільнодумства та інтелектуальної 

еліти, на це вказує історія. Ж. Лакан відкриває, що дискурс Університету – 

це трансформований у своєму способі легітимізації волі дискурс Володаря. 
Раціоналізація волі Володаря, призводить до того, що позицію агента 

замість суб’єкта займає S2, що приймає вигляд всеохоплюючого, 

енциклопедичного знання. Диктатура анонімного наукового знання 
приходить на зміну диктатури закону. Тотальність наукового знання в 

дискурсі Університету, яка покликана повернути Володарю (розподіленому 

суб'єкту) цілісність, породжує тиранію, а невпевненість (розподіленого 

суб'єкта у своїй цілісності) –  жорстке адміністрування, ієрархію, владу 
ідеологій, виробництво репресій; тому дискурс Університету 

трансформується у дискурс Капіталу: капіталістична машина харчується S2 

–  теоретичним знанням, потоками інформації, які постійно відтворюються. 
Ця мутація стала можливою, тому що всі механізми дискурсу спрямовані 

на підтримку істинності «міфу ідеального Я, Я - Володаря, завдяки якому 

хоча б щось –  агент висловлювання –  лишається тотожним самому собі» 
[2, c.75].  

Репресивність дискурсу «античного» Володаря призвела до того, 

що Сократа було страчено, через загрозу для цілісності суб'єкта від його 

знання, природа репресивності дискурсу Університету має той самий 
характер. «Будь-яке університетське висловлювання, що претендує 

називатися філософією - нехай навіть радикально університетському 

дискурсу протилежною, –  неминуче призводить до виникнення Егократії 
… Що до справжньої філософії…  відношення немає» [2, c.77].  

Легітимність філософії в парадигмі інституції, що перебуває в полі 

дискурсу Університету, закінчується там, де розходяться координати істини 

–  істини філософії та істини дискурсу. Історична роль філософії полягає в 
фальсифікації знання раба та його трансмутації у знання Володаря, але 

виконавши цю роль, вона опинилась на маргінесі, вимушена маскуватись 

під науку. Філософія, як любов до мудрості, виступає в опозиції до 
енциклопедичного замкненого знання - ідеалу Університетського дискурсу. 
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Не репресована тотальністю наукового знання філософія 
функціонує у площині дискурсу Істерика, який Ж. Лакан ототожнює з 

філософським дискурсом. Агентом висловлювання  в дискурсі 

Істерика/філософа  стає розподілений суб'єкт –  який виказує не істину, а 
лише симптом, що свідчить про суб'єктне знання. Цей розрив у 

висловлюванні – неспроможність сказати – формує  бажання.  Те що 

істеричка, як жінка, може сказати  про насолоду, суб'єкт, як філософ, 

говорить про знання [3].  
Дискурс Істерика та Аналітика, взаємопов'язані, адже аналітик у 

своїй практиці мусить зайняти позицію іншого (істерички). Філософська 

думка, потрапивши у дискурс Аналітика, змінює свої координати від 
«пізнай самого себе» - на зовнішні. Ж. Лакан поміщає Сократа в дискурс 

Аналітика: від нього, як від аналітика, очікують, щоб його знання 

функціонувало як істина, але він, щоб не допустити цієї «замкнутості», не 
полишає меж “недомовленості”, дозволяючи говорити іншому. Сократ у 

своїх бесідах демонтує дискурс іншого, перенаправляє його на місце 

висловлювання, яке не розпізнається самим мовцем, що призводить до 

втрати цілісності і формування бажання її віднайти, бажання пізнати.   
Отже, згідно з міркуваннями Ж. Лакана, в яких вловлюємо 

марксистську заангажованість,  координати «магістралей та маргінесів» 

філософської думки у рамках дискурсу Університету завжди будуть 
задаватися та обмежуватися Володарем, який оберігає істину – рух та 

розвиток інституційної філософської думки обумовлений функціонуванням 

режиму влади, легітимністю наративу певної історичної доби, тощо. 
Розмірковування про координати інституційної філософської думки 

можуть породжувати безліч химер, але задаватимуться ці координати знову 

і знову дискурсом Володаря – чи то у формі дискурсу Капіталу чи 

Університету. Філософія як процес та акт мислення, поза рамками 
інституцій, у полі своєї діяльності не обмежена і кожен агент 

філософування вимальовує власні координати. Магістралі для 

послідовників прокладаються у координатах тих мислителів, які, як вважав 
Ж. Лакан, «не говорять дурниць... Незважаючи на супротив 

інтелектуального ринку, ідеям таких мислителів судилося перемогти. І ось 

чому: починаючи їм заперечувати, ви завжди ризикуєте збитися, і дійсно 

збиваєтесь до якої-небудь дурниці. Вони вносять розлад у мову тих, хто 
намагається їм заперечити. І мова ця швидко і незворотно вироджується в 

академічну, конформістську, відсталу балаканину» [2, с. 88].  

Залишилось тільки пояснити, яким чином ці міркування 
стосуються, наприклад, математики, біології, хімії тощо. 
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Процвітаюче життя та здоров’я теперішніх поколінь цілком 

залежить від стану навколишнього середовища та екології мислення. 
Кожній людині потрібна обов’язкова переорієнтація на суттєве 

виправлення та покращення екологічної ситуації, яка буде мати 

надзвичайно велике значення для формування хорошого та в першу чергу 
дбайливого ставлення до природи, яке б позитивно відобразилось на 

здоров’ї людей та духовному збагаченні, а це найважливіша мета. 

Найголовніше завдання в філософському напрямі екологічної проблеми, це 

сформувати в кожної людини екологічно-філософське мислення, 
екологічний гуманізм та етику, заради благополуччя гармонії між 

природою та людиною [1, с. 45]. 

До суттєвого погіршення та послаблення екології призвело 
безперервне завоювання природи людиною, головна причина цього 

твердження полягає з однієї сторони в еволюції свідомості та стані 

загальної культури, яку нам нав’язали інші люди, або індивідуальної 

культури, а з другої сторони в запізнілому відстоюванні суспільного 
осмислення, яке призвело до негативних наслідків. Важливо зрозуміти, що 

потрібно думати не тільки на користь своїх інтересів і збагачення 

особистого “я”, но і на користь середовища в якому ми живемо. [1, с. 46] 
Арістотель писав, що природна нічого не робить даремно і не 
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втрачає нічого необхідного [1, с. 441], що не можна сказати на адресу 
людства, яке все життя витрачає і витрачає природні ресурси, в значній  мірі 

намарне, особливо негативно це відображається на екосистемі. Що до 

екологічної свідомості, М. Кисельов наголошує на тому, що екологічна 
грамотність проявляє себе як соціальна грамотність, адже навколишнє 

середовище включає не лише природні, а й соціальні фактори, вони 

надзвичайно взаємопов’язані між собою, тому важливо наголосити, що 

природа – суспільство – це єдина ланка, елементи якої взаємозалежні [1, 4, 
с. 6]  

Щоб сформувати екологічну свідомість та мислення, необхідно 

прийняти принцип гармонії людини і природи, а отже прийняти 
світосприйняття та світорозуміння, які забезпечують усвідомлення 

людиною себе як важливої та невід’ємної частинки природи. Людина має 

враховувати відповідальність за все живе на світі. Кожна особистість має 
завжди пам’ятати про існуючі правила та моральні заборони, щоб не 

заподіяти зла екології. Екологія людини є предметом соціальної та 

культурної діяльності, спрямованої на задоволення духовних та 

матеріальних цінностей людського життя. [1, с. 47] 
 Поява “кібернетичної людини”, яка до навколишнього світу і до 

себе ставиться з суто інтелектуальних позицій, - це також свідчення 

занепаду духовності і жорсткого прагматизму по відношенню до природи. 
Ці фактори показують витоки екологічної проблеми з огляду на світогляд. 

Насправді це доволі складна   філософсько-світоглядна  проблема. [2, 12, с. 

452] Концепція поєднання людини із природою полягає в тому, що особа 
має стати високоморальною, гармонійною особистістю по відношенні до 

світу і самої себе. Чим більше людина буде усвідомлювати себе як частину 

природи, тим більш гармонійною та цілісною вона стане. [2, 20, c. 457] 

Формування екології мислення є необхідною умовою для 
подальшого існування усієї цивілізації. Людина повинна гуманно і мудро 

приймати рішення та вчинки, які пов’язані із навколишнім природним 

середовищем та екологією. [2, c. 461] 
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Філософія французького мислителя Емануеля Левінаса може дати 
сьогоденню декілька важливих уроків. Один з них – це актуалізація 

людяності в сучасному суспільстві, що веде до подолання відчуження, 

егоїстичної самотності та байдужості. Другий урок – це феноменологічний 

“рецепт” щастя, який відкриває шлях до гармонійної взаємодії з Іншим: без 

насилля, без маніпуляцій і тиранії. 

Насамперед асиметрична етика Е. Левінаса, що виникла на 

феноменологічному підґрунті у протистоянні до  фундаментальної 
онтології, була покликана збудити сучасну людину від сну байдужості, 

застерегти від недбалого і насильницького ставлення до Іншого, вказуючи 

на фатальні наслідки  парадигми егоцентричного мислення. Зокрема 
найголовнішим досягненням його філософії є вчення про відповідальність, 

що складає основу людяності і безпосередньо впливає на формування  

цілісної ідентичності. 

В наш час, не зважаючи на появу  нових засобів комунікації, проблема 
байдужості і відчуження набуває нових розмахів.  Сучасна людина – це 

особа перш за все сконцентрована на собі, яка дбає про власний успіх і своє 

задоволення. Власне про це свідчить масова тенденція до невпинного  
споживання, яке стає метою людського буття. Е. Левінас називає таку 

позицію егоїстичного суб’єкта “буттям для себе” і вважає це лише 

проміжним етапом  в становленні  індивіда. На його думку, цілісність та 
ідентичність людина набуває тільки у турботливому і відповідальному 

ставленні до Іншого. Для нього служіння – це шлях до самоідентифікації. 

Передусім зустріч Я та Іншого відбувається в ситуації обличчям-до-

обличчя. Обличчя – це Інший, який завжди перевершує ідею суб’єкта про 
себе. Воно повсякчас руйнує форму, попередньо складену нами і постає у 

всій невловимості як  радикально Інше, що утримує свою унікальність 

завдяки асиметричності стосунку. 
 Переломним  моментом в житті людини стає тверезе переосмислення 

меж і можливостей своєї свободи, яка в ситуації обличчям-до-обличчя  
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ставиться під питання. В свою чергу, шлях до прийняття Іншого полягає у 
зміщені пріоритетів на користь Ближнього. Тобто буття “для себе”, яке було 

основою екзистенції суб’єкта, перетворюється на небайдуже і відповідальне  

“ставлення-до-Іншого”. “Відповідальність зміщує центр тяжіння з окремого 
буття за його межі. Подолання феноменального, чи внутрішнього існування 

полягає не в тому, щоби отримати визнання зі сторони Іншого, а в  тому, щоб 

запропонувати йому власне буття. Бути в собі означає виражати себе: а це 

вже означає служити іншому”[1, с.193]. Таким чином, в служінні Я 
перевершує себе і віднаходить мотивацію свого існування за межами себе, 

долаючи приреченість на тотальність. Цей суттєвий момент демонструє 

розходження Е. Левінаса із попередньою філософською традицією, яка 
здійснювала обґрунтування Я, виключно із нього самого, тобто в  

суб’єктивістському дискурсі. 

 Е. Левінас запроваджує нове бачення, яке ефективно сприяє 
подоланню  феномену байдужості. Передусім він нівелює розрізнення між 

іншим  і своїм, ближнім і дальнім. Кожен, хто зустрічається нам на 

життєвому шляху є Ближнім тому, що він так само страждає і відчуває біль. 

Таким чином, співпереживання та взаємодопомога є джерелом для 
формування соціальної дійсності  за принципом братства. Такий підхід 

здається утопічним і дещо радикальним, однак він суголосний основній тезі 

асиметричної етики: “вимагай від себе більше ніж від інших”. Якщо таке 
бачення  стає частиною світогляду індивіда, то воно налаштовує його  на 

безкорисливу і жертовну допомогу Іншому. Власне це  і надає сенс життю, 

робить його якісним. “Ставлення до Іншого,   зазначає  Левінас, – ставить 
мене під питання, звільнює, не перестає звільнювати від самого себе, 

відкривати в мені, таким чином, все нові ресурси. Я не уявляв, що настільки 

багатий, але я вже не маю право що-небудь зберегти”[1, с.314]. Інакше 

кажучи, кожна людина здатна зробити більше ніж вона про це здогадується. 
Зокрема розуміння можливостей власного потенціалу відкривається в 

процесі служіння. Подібні гуманістичні думки також наявні  в Біблії: “Бо 

кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто не має, забереться від 
нього й те, що він має”(Матвія 25:29). Тобто для того, щоб збагачувати себе 

потрібно  спочатку навчитися ділитися своїм часом, ресурсами і талантами, 

таким чином, стверджуючи свою ідентичність. 

Якщо звернутися до сучасних реалій українського життя, ми 
помітимо те, що деякі аморальні явища(наприклад війна) стають частиною 

буденності. На нашу думку, це руйнує і спотворює моральну свідомість 

пересічного громадянина. Більше того, ми спостерігаємо байдужість до 
страждань тих, хто ризикує життям за нашу свободу. Перш за все, джерела 
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такого ставлення ми знаходимо у повсякденному житті індивіда, який не 
проявляє співчуття до тих, хто його оточує. Передусім не здатність до 

співпереживання, зумовлена свідомим чи не свідомим ухилянням від 

страждань, які так чи інакше є частиною нашого  розвитку і становлення. 
Тепер завдяки технічним досягненням з’явилась можливість загубитися і 

сховатися від дійсності у віртуальному світі, нехтуючи викликами, які 

ставить перед нами сьогодення. Сучасне суспільство з його тенденцію до 

безмежного споживання, всіма засобами налаштовує людей на комфортне, 
безболісне і легке існування(так звані ідеї трансгуманізму). За таких умов, 

уникнення страждань, і як наслідок, не здатність до співчуття, масово 

“паралізує” людяність як соціальне явище. Виникає питання: чи не стає 
поняття “людяності” порожнім конструктом, якщо в основі нього немає 

здатності до співпереживання? 

Відтак, байдужість  починається із дрібниць, тобто із недбалого і 
бездумного ставлення  до незнайомця, який можливо в цю мить потребував 

підтримки. Варто розуміти, що   масова збайдужілість, яка “присипає” 

моральну свідомість, свідчить про схвалювання і розповсюдження насилля.  

В свою чергу, наявність людяності серед громадян підтверджує 
безглуздість, абсурдність військових дій. Таким чином, наша повага і 

підтримка тих, хто ризикує життям проявляється в щоденній безкорисливій 

турботі, доброті  і відповідальності за “ближніх”. Людяне ставлення – це  
свідомий протест громадянина проти несправедливості і тотальності. 

Філософія французького мислителя намагається подолати наслідки 

“нейтрального” гуманізму, який продемонстрував свою недієвість і 
деструктивність ще за часів світових воєн.  До того ж, вона  вказує на 

небезпеку ідей трансгуманізму, які культивуючи уникнення страждань, 

спотворюють феномен людяності. Асиметрична етика – це альтернатива 

традиційній парадигмі мислення, нове ефективне  етичне бачення. 
Отже, філософія Левінаса особливо актуальна сьогодні тому, що 

здатна пробудити моральну свідомість індивіда. Очевидно, що  життя 

виключно “для себе” ще ніколи не робило людину в повній мірі щасливою 
і вільною. Разом з тим, моральність, доброта, справедливість і любов – 

явища соціальні, вони потребують присутності Іншого. Для того, щоб 

позбутися відчуження, агресії, насилля і беззмістовності життя, сучасній 

людині варто докласти усіх зусиль аби байдужість не стала нормою. 
Література: 
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Імпліцитним мотивом пам’яті, уявлень та дійсності тих, хто 

ідентифікує себе із приналежністю Україні, залишається антиколоніальне 

минуле та постколоніальне оприявлення причин заради консолідації та 
сповнення у викликах теперішнього. Антиколоніалізм та постколоніалізм є 

світоглядним налаштуванням для життя багатьох людей, які роблять крок 

до усвідомлення контексту, в якому робили перешкоди для осмислення 

підсвідомих відбитків. 
Антиколоніалізм та постколоніалізм відрізняються причинами 

самовідтворення, перша з яких формулює ціль у вивільнені, проявляючи 

підсвідому агресивність та знесилення, інша знімає занепокоєння та 
самодеструкцію у теперішньому, відчуваючи свободу в інтерпретаціях 

минулого та відповідальність за майбутнє. 

Антиколоніальні процеси визначаються етнічним, класовим 
спротивом утримувачам класифікаційної сітки. Антиколоніальна мережа 

свідомості є обтяжена часом девіантними інтенціями. До того ж, як зазначає 

Т. Гундорова, для раніше колонізованого притаманним є феномен 

ресентименту, тобто прихована ворожість, що межує із цькуванням себе ж 
та відстороненням від безпосередньої близькості із подіями життя, що 

облишили голосіння про підлеглість та покірливість. «Протиставляючи 

оцінку благородних осіб, у яких образи вичерпуються безпосередньою 
реакцією, та осіб, які позбавлені наївності, відкритості, чесності й зануренні 

в самоприниження та знищення, Ніцше говорить про те, що розум 

останнього любить ховатися» [2, с. 48]. 

«Постоколоніалізм менш реакційний, більш оригінальний і 
творчий. Він не так веде боротьбу проти колоніалізму, як обганяє його і стає 

на "вищі" позиції, ніж колоніалізм. Постколоніалізм використовує досвід 
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колоніалізму не просто для відштовхування від нього, але для формування 
власної свідомості» [3]. 

Наявність постколоніальності як у вузькому, так і в широкому 

сенсах цього слова в українському літературознавстві, яке почасти 
спрямовує до рефлексивних процесів, лишається незначною. Публікацій, 

які проголошують власну приналежність до постколоніальних студій, 

небагато. З них більшість використовує слово «постколоніальний» не як 

термін, що вимагає точного використання, а радше як елемент звичного 
мовлення, що означає «після падіння Радянського Союзу» і має нечіткі, 

однак негативні конотації – подібно до аналогічних не-термінів 

«пострадянський» та «посттоталітарний»» [1, с.75]. 
Згідно із думкою Т. Гундорової – українська культура 

характеризується транзитивністю, тобто етапом звернення до минулого та 

поступовим оздоровленням пам’яті й знаків травми у теперішньому. 
Доречним є підкреслення того, що «постколоніальна критика, так само як і 

антиколоніальна не є суто раціональним проектом, це – форми 

дискурсивної практики, у яких важливу роль відіграє чуттєвість, тілесність, 

ресентимент. Відтак Л. Сафонік слушно наголошує, що «…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» [4, с. 332]. 

Отже, антиколоніальні процеси в умовах поневолення України, а 

також екстраполювання попереднього антиколоніального досвіду на 
постколоніальну дійсність, в межах якої необхідне переосмислення, 

оздоровлення травмованої свідомості задля переходу на більш 

усвідомлений рівень життя, а відповідно й відчуття та розуміння 

відповідальності перед теперішніми проблемами як українського 
суспільства, так і людини на перехресті історичних детермінацій, які 

необхідно подолати. 

Література: 
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 Останнім часом тема людського призначення стає все більш 

актуальною. Знайти професію, яка буде приносити не лише задоволення, 

але й прибуток, досягнути успіху на так званій соціальній драбині, 
залишити щось після себе для своїх нащадків, все це добре, але чи справді 

лише в цьому квінтесенція призначення людини? Адже отримавши це все 

індивід все одно може залишитися із відчуттям певної нестачі та 

невдоволення. Є щось, що постійно змушує людину рухатися далі, а коли 
всі її матеріальні бажання та мрії втілені, вона все одно відчуває своєрідний 

вакуум.  

На мою думку, справжнє призначення та покликання людини в 
тому щоб зрозуміти свою внутрішню природу, розкрити її найбільш 

повною мірою та реалізувати потенціал цієї природи спрямовуючи її на 

благо своє та всього людства. Тому хотілося б в цій роботі розкрити питання 
не лише покликання як такого, яке ми звикли розуміти в контексті західної 

парадигми, що насамперед викликає думки про успіх та матеріальну 

реалізацію. А, власне, зробити акцент на повноті людської довершеності, 

через яку і з’являється  розуміння свого справжнього покликання.   
Як на мене, найбільш довершеною системою, згідно з якою 

людина може сповна себе реалізувати є система йоги. Ця система є доволі 

давньою, вона була сформована та систематизована мудрецем Патанджалі. 
Найбільш значимим текстом в цій традиції є йога-сутра Патанджалі, цей 

текст з’явився близько 100-500 років до нашої ери, і містить в собі змістовні 
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афоризми про класичну йогу, яку ще називають восьмиступеневою 
(аштанга), або королівською (раджа) йогою. Йога-сутра це збірник ідей та 

практик йоги, які розвивалися протягом століть. Одна з головних ідей, 

висловлених Патанджалі-це необхідність досягнення контролю над 
свідомістю та здоров’ям. Ось який короткий опис йоги мудрець дає в другій 

сутрі: «йога-це зупинка ментальних коливань»[1]. Тобто йога-це стан 

концентрації , в якому блукаючий розум, що підживлюється чуттєвими 

враженнями і спогадами, контролюється і стає одноточковим. Цей 
розумовий контроль відбувається через розвиток восьми аспектів або 

ступенів йогічного шляху. Це: 

- етика або стриманість (джама), яка містить в собі не 
насилля (ахімса),  доброзичливу правдивість (сатья), підтримку 

зв’язку з Брахмою (Брахмачарья), а також передбачає об’єктивний 

контроль в насолоді матеріальними об’єктами (апаріграха) та не 
посягання на чуже майно (астея); 

- дисципліна (нияма), яка містить в собі принцип 

чистоти (шауча), стан належного ментального комфорту (сантоша), 

аскези (тапах), ясного розуміння всіх духовних ідей (свадхяя) та 
відданості Господу ( ішвара пранідхана);  

- йогічні пози (асани); 

- контроль над диханням (пранаяма); 
- відволікання розуму (пратьяхара); 

- концентрація (дхарана); 

- медитація (дхьяна); 
- призупинення розумової діяльності (самадхі). 

 Розвинувши етичну поведінку і дисципліну, йог заспокоює своє 

тіло та дихання і відволікає увагу від зовнішнього світу, щоб контролювати 

розум з-за допомогою різних рівнів концентрації та медитації. Тут існує 
чіткий зв’язок між свідомістю, диханням та тілом; тіло непорушне через 

осанку, дихання-через пранаяму, а розум-через концентрацію. Завдяки 

контролю над свідомістю, диханням та тілом можна значно розвинути 
сферу інтуїцій. А завдяки « інтуїтивному осяяню настає все бачення» [2, 

33].  Коли йог досягає досконалості в медитативному процесі-дхьяні і 

більше не усвідомлює тіло та фізичне середовище, а його свідомість 

переходить в більш високі стани, вільні від гніву, жадності та омани-він 
досягає самадхі. В системі Патанджалі самадхі–остання та найважливіша 

ланка восьмиступеневої йоги, кульмінація практик циклу саньями  

(стримування, контроль), яке починається з дхарани і дхьяни– відповідно 
фіксації і утримування уваги на одному об’єкті (екаґра )» [3, 690].  
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Стани самадхі класифікуються Патанджалі на різні ступені 
тонкості (витонченості) до того часу, поки нарешті відчуття відділеності 

повністю не втратиться у відчутті єдності з усім сущим. Ці ступені являють 

собою рівні свідомості, очищені від будь-яких обмежень. Призначенням 
людини згідно філософії йоги є досягнути такого стану свідомості в якому 

можна відчувати глибокий сенс життя та натхнення, пізнати все глибокі і 

тонкі пласти реальності та досягнути безумовного умиротворення і щастя, 

з-за допомогою максимального заспокоєння розуму 
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Поняття абсурду розуміється, як щось безглузде, алогічне та 

водночас суперечливе. У філософії екзистенціалізму абсурд є одним із 

центральних предметів досліджень. Як зазначив британський драматург, 
кіносценарист та критик Том Стоппард «Ми існуємо посеред абсурду, 

настільки близько, що й самі не помічаємо його». У сучасному світі, живучи 

за стандартним формованим роками сценарієм, ми можемо ніколи не 
відчути його, коли ж людина, яка відчуває абсурд світу, не може побачити 

чітку візію подальшого життя. Постає запитання: «Чи може людина, 

усвідомивши абсурдність буття, знайти вихід із ситуації?». 

В оповідання Франца Кафки «Перевтілення» яскраво 
продемонстровано фрагменти внутрішнього буття «маленької людини». 

Головний герой твору, Грегор Замза, упродовж всього життя був хорошим 
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сином та братом, старанним працівником, який всупереч нелюбові до 
роботи сумлінно виконував її, оскільки повинен був забезпечувати сім’ю. 

Щодня Грегор виконував всі обов’язки належного сім’янина та працівника, 

не думаючи про своє щастя. Герой, незважаючи на присутність у його житті 
людей, які начебто біологічно зумовлені любити його, залишався самотнім.  

За подібним сюжетом, протягом століть продовжує жити значна 

частина земного населення. Люди народжуються, отримують освіту, роботу 

й проводять у рутині все своє подальше існування, не відчуваючи тієї 
самотності, яка присутня у їхньому житті та не задумуючись про те, чи самі 

вони обрали собі такий шлях і здебільшого усвідомлюються відчуття 

абсурду тільки під дією зовнішнього збудника. 
Перевтілення на комаху – яскраве зображення в оповіданні 

відчуженості людини від усього світу. Головний герой, перетворившись на 

тварину, став безпорадним, обмежений у фізичний можливостях та 
позбавлених будь-якої моральної підтримки з боку рідних. У цьому 

становищі стає помітно, що життя Грегора стало абсурдним не тільки зараз, 

але й було таким до перевтілення, а його ілюзії зруйновані. Абсурдним тут 

є не тільки життя героя до перетворення, але й сприйняття сім’єю 
метаморфози, як норму життя. 

Усвідомивши абсурдність свого існування герой все ж не 

змирився. Він намагався продовжувати жити. Три його спроби вийти з 
кімнати уособлюють зіткнення із зовнішнім світом.  

Таким чином, на думку автора, у нашому світі не можливо 

врятуватись від абсурду, в нас немає моральних і соціальних орієнтирів, а 
єдиним порятунком від так званої «духовної в’язниці» може бути лише 

смерть. Однак, аналізуючи оповідання, можна дійти до висновку, що 

однією з причин неможливості вирішення абсурдної ситуації у героя 

виникла й тому, що він проживав кожен день за звичним шаблоном з метою 
виправдання очікувань від нього та утримування членів сім’ї, так і не 

помітивши, що перебуває у замкненому колі зовсім самотній аж до самої 

появи каталізатора, який змусив його переосмислити своє життя. Отже, у 
нього міг з’явитись шанс врятувати свій психічний стан, якби він раніше 

збагнув, що проживає не своє життя.  

Отже, відчуття абсурдності у людини не може зникнути, однак у 

випадку вибору стратегії боротьби із безглуздям, а не пасивності, у неї є 
можливість знайти спосіб впливати на своє життя, за умов якщо вона 

усвідомлює абсурдність буття не надто пізно, не є залежною від типових 

очікувань від себе оточення, чесна із собою і сама здійснює вибори у своєму 
житті. Наявність таких рис у людини, робить її, хоч не повністю, та якоюсь 
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мірою незалежною, недесенсибілізованою та небайдужою. 
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Ганс-Ґеорґ Ґадамер, розмірковуючи про традицію, 

герменевтичний досвід, артикулює, перш за все, мовну традицію. Мова 

постає тим середовищем (буттям), де протікає процес відчуття смислу в 
«мовленні», де здійснюється домовленість і розуміння (або ж навпаки) між 

співрозмовниками стосовно того чи іншого питання, предмету, справи. 

Власне, фундаментальною моделлю розуміння постає розмова, діалог. В 

праці «Істина і метод» німецький мислитель стверджує, що: «Розмова – це 
процес взаєморозуміння. Тому в кожній справжній розмові ми виходимо у 

слова когось іншого, дійсно враховуємо його точку зору і ставимо себе на 

його місце: але не для того, щоб зрозуміти його самого як особистість, а 
щоб зрозуміти, що він каже»[2, 357]. Тобто, щоб досягти консенсусу і 

оцінити обґрунтованість думки співрозмовника, ми протиставляємо свої 

власні думки з його думками, де критично розглядаємо обидві позиції й 
відповідно робимо висновки, які дозволяють зрозуміти один одного або ж 

навпаки.  

Наступним кроком в філософській герменевтиці Ґадамер є 
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необхідним розглянути герменевтичний феномен як «розуміння тексту», 
що іманентно конструюється в «граничному випадку», який розгортає свою 

сутність в рефлективному акті, перекладаючи текст з іноземної мови на 

рідну (свою) мову. «…переклад тексту… є не відновленням того душевного 
стану, в якому перебував колись автор, а відтворенням самого тексту, яке 

керується розумінням смислу сказаного в ось цьому тексті… Переклад, 

подібно до всякого витлумачення, означає перевисвітлення (Uberhellung) 

спробу подати щось у новому світлі. Той, хто перекладає… не має права 
залишити в перекладі нічого такого, що не було б цілком ясним для нього 

самого»[2, 357]. Однак, варто пам’ятати, що є такі «граничні випадки», що 

навіть в оригіналі для «первісного читача» (той, хто мислить, говорить і 
живе тією ж мовою, якою написаний текст) є деякі аспекти, які можуть бути 

незрозумілими. В цьому дискурсі маніфестується «дистанція» між 

перекладачем і оригінальним текстом, яка провокує перекладача до 
психологічної маніпуляції - звернення до поглядів автора тексту, що 

стимулює  розмову між ними. Таким чином, думки перекладача корелюють 

з думкам автора тексту (стосовно відповідного твору), що надає потенцію 

пошуку взаєморозуміння між співрозмовниками й (смислового розуміння) 
предмету тексту. Але, останнє є можливим лише за умови, що  перекладач 

зможе надати лінгвістичного вираження (власною мовою) тому предмету, 

який досліджується в першоджерелі (що відтворений чужою мовою). 
Інакше кажучи,  узгодити свою мову з мовою тексту, що постає вже не 

тільки як перекладання, а й інтерпретування, яке дозволяє подолати 

ситуацію «чужості» між мовою перекладача і мовою тексту.  
Аналізуючи попередні позиції, Ґадамер розмірковує про 

герменевтичну розмову. Він констатує наступне: «…герменевтична 

розмова, як і розмова справжня, має виробити певну спільну мову й що така 

розробка спільної мови настільки ж мало, як і під час усної бесіди, є 
підготовкою якогось інструмента, що слугує цілям взаєморозуміння»[2, 

359]. Власне між інтерпретатором і текстом відбувається « розмова» (як між 

живи людьми), де в кінцевому текст набуває адекватного (зрозумілого) 
мовного вираження (на чужій мові) завдяки взаємодії з інтерпретатором. 

Так як тут залучені обидві сторони, то: « У цьому смислі при розумінні, поза 

всяким сумнівом, ідеться зовсім не про «історичне розуміння», що 

реконструює процес появи тексту. Навпаки, ми прагнемо «зрозуміти сам 
текст»[2, 359]. В цьому контексті важливим є горизонт інтерпретатора, «але 

не як певна власна точка зору, яку вперто зберігають чи проштовхують, а, 

швидше, як думка й можливість, що її ми вводимо до гри й ставимо на 
карту, й вона допомагає нам справді усвідомити собі те, що говориться в 
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такому тексті»[2, 359]. Попередньо цей процес детермінували як злиття 
горизонтів, однак, тепер, з врахуванням нових нюансів, цей процес 

визначається як спосіб здійснення розмови. Тобто, тут розмова виступає як 

така, що набуває цілісного (повноцінного) вираження певної справи – яка є 
спільною і для автора і для інтерпретатора.  

            Оскільки, розмова (діалог) і розуміння (тлумачення) 

прагнуть злитися в єдине й досягнути консенсусу, тоді будь-яке розуміння 

передбачає спільну мову як фундамент для здійснення герменевтичних 
актів. Феноменом є те, що ця спільна (загальна) мова формується в процесі 

самого розуміння (між інтерпретатором і текстом, живими людьми, тощо).  

«Прихильність  Ґадамера до лінгвістичного розуміння також схиляє його 
розглядати розуміння як суть питання концептуальної артикуляції. Це не 

виключає можливості інших способів розуміння, але при цьому надає 

перевагу мові та концептуальності в герменевтичному досвіді»[1]. Саме 
тому, Ґадамер постулює мову як середовище взаємодії, а не як інструмент 

за допомогою якого ми взаємодіємо зі  світом. «Наше мислення, поведінка, 

світобачення залежить від внутрішньої структури рідної мови. Мова 

структурує світ певним чином і саме таким чином світ постає для нас. В 
даному контексті різні мови подають різні схеми бачення та розуміння 

світу, вони виступають світ-оглядом, що емпірично намагалися довести Е. 

Сепір та Б. Ворф»[3, 132]. Тобто, мова накладає на наше мислення свої 
vorurteil (упередження), свою культуру виникнення і становлення, 

обмеження і відкритості – всі ці чинники проявляються в нашому бутті, 

поведінці, існуванні взагалі. Відповідно, мова, якою мислить інтерпретатор 
– природньо задіюється (втручається) в акті розуміння, скеровуючи його 

(розуміння) зі своєю структурою впорядкування світу. Однак, існує 

протилежна сторона цієї ситуації. Адже, досліджуючи інші мови, 

відповідно - їх структуру, vorurteil (упередження), культуру і т.д., цим 
самим ми розширюємо межі світу своєї мови, переформатовуємо і 

привносимо нове в її структуру, вкладаємо новий «пазл» в картину світу в 

лінгвістичному вимірі.   
              В мовному середовищі ми осягаємо, пізнаємо себе, 

взаємодіємо з Іншими й імпліцитно слідує, що мова сама по собі (за своєю 

суттю) є діалогом, розмовою. Стосовно цього німецький мислитель пише 

наступне: «..герменевтичний феномен виявився особливим випадком 
стосунків  між мисленням та мовою. Витлумачення, достоту як і розмова, є 

колом, замкнутим у діалектиці питання і відповіді. У середовищі мови 

здійснюються справжні історично-життєві стосунки, які ми можемо 
назвати розмовою і в випадку витлумачення текстів»[2, 360]. Себто, ми 
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перебуваємо в постійному спілкуванні (пошуку) внутрішньому, 
зовнішньому як з собою, так і з Іншими, з літературою, з витворами 

мистецтва, з природою і т.д  в дискурсі мовної традиції (досвіді, бутті). Саме 

тому, Ґадамер констатує мову як універсальний горизонт герменевтичного 
досвіду, де останнє за своєю суттю є також універсальним.  

«Універсальність герменевтики слідує з екзистенціальної претензії на 

герменевтику, яку Гайдеґґер постулював  у  1920-х роках, а Ґадамер зробив 

центральною ідеєю своєї думки. Герменевтика стосується нашого 
основного способу буття у світі, і розуміння, таким чином, є базовим 

явищем нашого існування»[1].  
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Сартрове розуміння свободи до цього часу не втрачає до себе 

інтересу. Він розглядає людину перш за все як свідомість і називає її «для-

себе-буття». В ній немає ніяких структур, вона не є наповненою, є без якоїсь 
заздалегідь оформленої «природи», без будь-якої детермінованості. «Для-

себе-буття» таким чином виступає як спонтанна вільна діяльність. А звідси 

сутність людини не може бути створена з її минулого, вона твориться її 

теперішнім, а минуле має сенс лише у зв’язку з нашим сьогоденням. Саме 
через відсутність цієї детермінованості минулим людина завжди залишається 

вільною в своєму виборі: «Ми приречені бути вільними, і наша свобода, 

можливо, є єдиним, від чого ми не в змозі відмовитися» [1, с. 517]. Отже, 
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висновок перший: людина не може бути одночасно і вільною, і ні, її свобода 
є універсальною властивістю людського існування. «Свобода людини 

передує її сутності, вона є умова, завдяки якій остання стає можливою, 

сутність буття людини підвішена в її свободі. Отже, те, що ми називаємо 
свободою, не відрізняються від буття «людської реальності». Про людину не 

можна сказати, що вона спочатку є, а потім - вона вільна; між буттям людини 

і її «свободобуттям» немає різниці» [1, с. 22]. У такий спосіб, свобода 

людини, з точки зору французького філософа, є безумовною і абсолютною. 
Для пояснення мотивів діяльності людей, Сартр вводить поняття 

«фундаментального проекту».  Він виступає як початкова життєва 

націленість людини, кінець якої найчастіше прихований. «Це начерк, проект 
присутності по відношенню до себе, як того, чого бракує для-себе, щоб 

зробити буття-для-себе в якості підстави свого ніщо» [1, с. 124]. Щоб 

заповнити порожнечу свідомості, французький філософ говорить про те, що 
існування передує сутності. Отже, висновок другий: людина сама формує 

себе, роблячи свій вибір (навіть коли вона відмовляється його робити, вона 

обирає недіяння), таким чином маючи свою абсолютну свободу. Єдиним 

критерієм правильності і доцільності вибору для людини постає тільки її 
власні внутрішні переконання. 

Сартр говорить про зв’язок поняття «відчуження» з свободою. На 

його думку, люди є відчуженими, так як людина в нашому світі стала 
стандартизованою, з усіма нормами, колективними формами побуту, 

традиціями, правилами, суспільною думкою і її вимогами,  які ми маємо, з 

різними соціальними інститутами, які мають над нею владу, і якими сама 
вона не може керувати, все це відбирає в неї можливість контролю над 

власним життям і власною історією. Отже, висновок третій: жити в такому 

суспільстві можна лише відмовившись від себе, своєї сутності, перекладаючи 

свої рішення на інших. Але це все одно стосується вибору самої людини, 
прояву її свободи. 

В такому світі людина стає відчуженою. Через «опредметнення» 

людини, яке є пов’язаним з сферою виробництва і в своїй суті має 
об’єктивацію людиною своєї власної діяльності, індивід, маючи в своїй 

основі динамічну, активну і творчу діяльність, при співвіднесені себе з 

інертною річчю (вже готовим результатом), відчужується від себе, так як 

перекладає себе на те, чим він вже не є, те, що вже відокремилось від нього.  
Ще один момент відчуження пов’язаний з націленістю людини на 

поєднання «для-себе-буття» з «буттям-в-собі», задля своєї цілісності і 

самодостатності. Але так як свідомість людини є нічим, пустотою, вона не 
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здатна прийняти і асимілювати світ. Отже, висновок четвертий: «Буття-в-
собі» - є смертю для людської реальності [2, с. 58]. 

В Сартра, свобода є тісно пов’язаною з відповідальністю, так як в 

своїй суті має вибір людини. Ніхто не може обирати для себе зло, тобто 
обирає завжди тільки благо. Своїм вибором, ми (люди) стверджуємо щось як 

корисне і хороше і , таким чином, стверджуємо це щось таким не тільки для 

себе, якоїсь іншої людини, групи, нації або когось іншого, а постулюємо це 

як благе для всього людства [3]. 
В своєму виборі людина кожен раз має обдумувати все  до 

найменших дрібниць, вона не може керуватися попередніми правилами, 

нормами і цінностями, навіть тими, які вона використовувала до того. Отже, 
висновок п’ятий: вона завжди має пам’ятати, що несе відповідальність, і ця 

відповідальність стосується далеко не тільки її, а відтак має ще більше 

значення. 
Звичайно, така відповідальність несе за собою тривогу. «Свобода 

часто позбавляє сну її володарів, вони схоплюються за ідею детермінізму, 

сподіваючись знайти в ній спокій, піти від цієї тривоги, яка майже 

невіддільна від свободи. Але втекти від тривоги, покінчити з нею неможливо, 
тому що ми – тривога» [2, с. 43].  

Отже, висновок шостий: через велику можливість, яку має людина, 

і таку саму відповідальність, яку вона несе, людина приречена на тривогу, 
вона від неї невіддільна.  

Таким чином, згідно зі словами Сартра, свобода, яка є від самого 

початку людського існування, і яка не має за собою ніяких підстав, дає 
людині змогу формувати себе, а також формувати і поняття правильного для 

всіх. Відсутність підстав і орієнтирів в житті, відсутність будь-якого 

підґрунтя для вибору і реалізації себе спричинює людську тривогу і 

супроводжує її завжди. 
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Як усім відомо, суспільство - це відносно стійка система 

соціальних зв’язків і відносин, що склалися між людьми у процесі 

історичного розвитку їхньої спільної життєдіяльності [1]. 
Людина – невід’ємна частина суспільства, оскільки є його 

складовою і бере участь у його розвитку. Однак і суспільство, також, 

здійснює вплив на людину і формує її як особистість. Суспільство може 
створювати для людини як позитивні, так і негативні наслідки. Що ж є цими 

позитивними та негативними наслідками у формуванні її як індивіда? 

Позитивними проявами впливу суспільства можуть бути розвиток 

особистості у різних сферах, отримання безцінного досвіду спілкування, 
досягнення цілей, втілення мрій, тощо. До негативних проявів впливу 

суспільства можна віднести нав’язування певних стереотипів та усталених 

рамок, які обмежують індивідуальний розвиток людини, впливають на 
формування її думки і перетворюють людину на частину «сірої маси».  

Беручи до уваги українське суспільство, можемо помітити, наскільки 

радянське мислення старшого покоління здійснює вплив на формування 
сучасної молоді, нав’язуючи їй застарілі стереотипи та тип поведінки, який 

є «обов’язковим» для дотримання. У випадку ухилення, людина стає 

«білою вороною». 

Ще одним яскравим прикладом створених суспільством «рамок» є 
нерівноправне ставлення до жінок, яке переросло у гендерну нерівність, та 

існує в сучасному соціумі. Так, навіть у ряді демократичних країн існують 

стереотипи щодо поділу праці на чоловічу та жіночу, сформована думка, 
що жінка слабша, ніж чоловік і на неї покладені здебільшого домашні 

обов’язки. Говорячи про дипломатичну діяльність в Україні, з 78 послів 

лише 6 є жінками. 

Вислів «роби, як усі» можна назвати таким, який обмежує 
становлення власної позиції людини, не дозволяє їй робити те, що 

подобається, але є неприйнятним для оточуючих. До прикладу можна 

навести сучасну тенденцію серед школярів-випускників, яка прийшла з 
Америки – Gap Year. Замість того, щоб вступати в університет одразу після 
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закінчення школи, випускники беруть рік на роздуми, під час якого 
займаються улюбленими справами та вирішують, на який життєвий шлях 

їм вступити. Однак ця тенденція викликає великий осуд серед 

консервативно налаштованих батьків та інших членів суспільства. 
Внаслідок цього, багато школярів роблять неправильний вибір, 

підлаштовуючись до рамок суспільства. 

 Серед різноманітних упереджень, які нам «дає» суспільство, 

виділяють, також, певні стереотипи про зовнішній вигляд людини, 
незалежно від культури та віросповідання, поширеного у тій чи іншій 

країні. Якщо людина не підпадає під ці рамки, то вона створює  про себе 

негативне враження. Останнім наведеним прикладом може бути негативне 
ставлення до людей з нетрадиційною орієнтацією. Подібне ставлення 

обмежує свободу вибору людини та позбавляє її шансу почуватись 

комфортно та щасливо у цьому суспільстві. Хоча в сучасному світі ці рамки 
потрохи стираються, однак завжди залишатимуться ті групи людей, які 

будуть протидіяти їх розмиванню. 

Підсумовуючи, можна помітити, що у сучасному суспільстві 

продовжують існувати рамки, які сковують дії людини на її життєвому 
шляху до щастя, до цілей. Дуже важко проявляти свою індивідуальність та 

виходити за їх межі, проте це необхідно робити, якщо розвиток твоєї 

особистості залежить від цього. З іншого боку ми, як частина суспільства, 
повинні робити все, щоб руйнувати ці рамки і дозволяти іншим проявляти 

себе. 
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Пройшло вже майже 29 років з моменту, коли Україна виборола 
свою довгоочікувану незалежність. Розпад СРСР як головна подія XX 

століття став новий стимулом для українства, відкрив їм шлях до 

справжнього буття. Кожен українець отримав карт-бланш для реалізації 
свого власного «Я», здобув своє право на волевиявлення та на свободу. На 

превеликий жаль, не кожен з нас усвідомив значущість цього подарунку, 

даного Богом. Сьогодні, як ніколи, важливо визначити, що ж лежить в 

подобі пострадянського українця як соціального типу людини. Отже: 
- пострадянських українців можна поділити на своєрідні дві групи: 

ті, що з гордістю та впевненістю дивляться у майбутнє, радіють 

теперішньому та ті, що сумують за так званим «стабільним минулим». 
Перша група відображає цвіт нашої нації. Це ті, хто борються за наше з вами 

самоствердження, ті, хто по-справжньому люблять свою Батьківщину та 

готові віддати життя за неї, ті, хто прагнуть демократичності та 
справедливості життя в нашій державі. До когорти другої групи суспільства 

належать  тугарі за радянським життя. Цим українцям характерні суцільна 

ортодоксія, наскрізний анахронізм та псевдокультурний гедонізм. Їх ще 

також можна охарактеризувати як людей з девіантною поведінкою і 
водночас з латентним життєвим кредом; 

- «точкою біфуркації» світоглядної складової української 

народності стали 90-ті роки XX століття – утвердження клептократії на 
теренах нашої держави. Як наслідок, маятник феноменальності українства 

сколихнув у бік свого власного перигею. З того часу певна кількість 

українців поринула у вимір деградації, де існують лише соціальні інтереси 
та антидержавницькі настрої; 

- найбільш яскраво виражених представників уподобальників 

«комуністичного раю» називають HOMO SOVIETICUS. 73 роки 

верховенства «тюрми народів» залишили належний відбиток на 
найуразливіших верствах суспільства, які втратили свій істинний шлях, 

забули квінтесенцію свого життєвого призначення, стали своєрідною 

частиною царства Морфея. Десятиліттями ідея Homo Sovieticus жила в уяві 
людей як на сході, так і на заході від залізної завіси. В СРСР це було як 

теоретичною концепцією, так і яскравим баченням сучасності та 

майбутнього, космополітичним наднаціональним будівельним проектом, 

який повинен був створити вищу форму людського існування, таку, в якій 
справжня прихильність до радянського причина призвела б до непересічної 

комуністичної щедрості. 

Контури «совєтского чєловєка» дещо легше розпізнати, звернутися 
до них та маніпулювати ними, особливо в країнах, які не зіткнулися з 
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повним спектром історичних фактів, що стосуються Радянського Союзу. В 
Україні Партія регіонів, що була заснована ще в 1997 році п’ятим 

президентом України Петром Порошенком, зробила це з таким успіхом, що 

навіть вдалося відняти більшість виборців з електоральної бази Української 
Комуністичної партії. Розчарування комуністичною ідеологією було 

поширене, внаслідок цього з'явилися поверхневі націоналістичні наративи. 

як перший варіант під рукою. Це навіть не вимагало значних змін серед 

політичних кадрів: Петро Порошенко був не першим президентом з 
дивовижним кар’єрним розвитком; перший президент незалежної України 

Леонід Кравчук був колишнім начальником відділу агітпропа ЦК КПУ, де 

він вивчив націоналістичний стиль спілкування, воюючи з ним у 
західноукраїнському місті Чернівці [2]. Анексія Криму та поява Донецької 

та Луганської "народних республік" сприяли міфам та теоріям змови, на 

яких будується радянський менталітет.  
Таким чином, те, що виглядало як виграшна стратегія від імені 

Партії Регіонів, щоб поглинути виборців Комуністичної партії, переросло у 

війну. У 2014 році радянське оповідання, підтримане православними 

фундаменталістами, комерційними найманцями та збройними силами 
Путіна,  «вдалося» мобілізувати «совєтского чєловєка» далеко за все, що 

було передбачено Януковичем та його клепто-какістократичною 

правлячою бандою. 
- пострадянський українець певною мірою сумує за «впевненістю в 

завтрашньому дні». Як стверджує відомий український історик Ярослав 

Грицак: «Багатші люди з вищим рівнем освіти менше сумують за СРСР. 
Натомість сумують ті, хто найбільше втратили. Це перш за все бажання 

повернутися туди, «де було добре» [1]. В умовах російсько-української 

війни відбувається реінкарнація українця, спостерігається пробудження 

його свідомості, тим самим знижується кількість прихильників повернення 
в Радянський Союз. 
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Питання про абсурд можна вважати одним з найбільш радикальних 

філософських викликів, з котрими зіткнулась інтелектуальна спільнота 
Європи у першій половині ХХ ст. Певні передумови для його виснування 

існували задовго до цього періоду, особливо в межах теологічного 

осмислення феномену людини. Тут ми, насамперед, маємо на увазі питання 
віри та співвідношення людини й Бога. Достатньо згадати відому тезу 

Тертуліана «Вірую у те, що абсурдне» (Credo quia absurdum est), або ж ідеї, 

висловлені в якості своєрідної реактивації цього питання, данським 

філософом Сьореном К’єркеґором у праці «Страх і тремтіння», написаній 
1843 року. Проте водночас саме цей твір ми можемо вважати перехідним 

моментом, коли питання про абсурд як сутнісну та онтологічну основу світу 

та людської природи знаходить можливості бути подоланим у суто 
теологічному вимірі та перетворитись на повноцінний філософський 

дискурс. Саме такий процес ми спостерігаємо на початку ХХ ст., зокрема 

завдяки спадщині французького письменника та філософа Альбера Камю. 
У даному аналізі ми прагнемо розкрити внутрішню структуру та 

багатогранність питання про абсурд з огляду на його соціальний вектор 

інтерпретації, зокрема, приділивши увагу концептові «людини абсурду» та, 

на основі отриманої сутнісної дескрипції даного поняття, окреслити його 
актуальність в умовах ХХІ ст. 

Для розгляду поглядів Альбера Камю на проблему абсурду нам 

варто звернутися до його есе «Міф про Сізіфа» (1942). Дана праця – 
ключова для розуміння філософії абсурду як інтелектуального явища. 

Серед постатей, котрі безумовно вплинули на автора в плані виведення його 

думок, ми знайдемо як філософів: Сьорена К’єркеґора, Фрідріха Ніцше, 

Льва Шестова, Карла Ясперса, Мартіна Гайдеґґра – так і письменників, 
котрі не позбавлені значної глибини філософського осмислення у своїх 

творах, зокрема, Франца Кафку та Фьодора Достоєвського. Аналізуючи 

надбання в описові абсурду, Камю приходить до висновку, що сам абсурд 
здатен репрезентуватися нам в якості двох модусів свого існування: як 
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відчуття абсурду, котре якраз і було відомим більшості філософів 
попередньої традиції та проявлялось у тому, що мислителі, підходили до 

сутності проблеми конфлікту людини й світу, але шукали певний вихід із 

неї; та власне ситуацію абсурду, як специфічний онтологічний статус, у 
котрому людина опиняється, подолавши спроби усунути дефініцію абсурду 

зі свого повсякдення. Варто зазначити, що перехід між цими двома станами 

має лінійну будову, тобто, не наткнувшись на відчуття абсурду, людина не 

здатна охопити всієї тотальності ситуації абсурду. Проте межовою лінією 
стає те, що ми можемо охарактеризувати як втечу від постійної 

конфронтації. Форми цієї втечі, які аналізує Камю, є, водночас, і тими 

феноменами, на основі котрих вибудувалась вся західна цивілізація: 
метафізика та раціоналізм. Надаючи певну дефініцію відчуттю абсурду, 

Камю зазначає: «...відчуття абсурду не народжується з простого 

дослідження факту чи враження, а виринає з порівняння між існуючим 
станом справ і певною реальністю, між дією і світом, який переважає її. 

Абсурд – це по суті розлад. Його нема ні в першому, ні в другому з 

порівнюваних елементів. Він народжується з їхнього зіткнення» [1, с.91]. 

Отже, можемо спостерігати, що однією з необхідних передумов 
повноцінного осмислення людиною своєї закинутості у ситуацію абсурду 

виступає здатність до об’єктивної рефлексії та здатності констатувати 

конфліктну основу світу як поля виявлення абсурду і, водночас, достатня 
кількість сили волі та психологічної незалежності аби стримати характерну 

людині природу пояснення всього чи з призми аналітичного перетворення 

у ланцюжок закономірностей, чи з огляду на панування певної вищої, 
метафізичної сутності, на котру перекладається безпосередня 

відповідальність за життя конкретної особи. 

Таким чином, Камю формує новий антропологічний тип людини – 

«людину абсурду», котра змогла осягнути парадигму панування абсурду у 
світі та знаходиться у постійному процесі фіксації даного патерну в межах 

власної свідомості. Характеризуючи природу життя «людини абсурду», що 

дійшла до стану усвідомлення абсурду, Камю зазначає, що вона «…змушує 
себе жити виключно тим, що вона знає, задовольнятися тим, чим вона є, і 

не допускати втручання того, чого не певна» [1, с.106]. Таким чином, ми 

можемо висловити спостереження, що даному типові людської особи 

характерна безпосередня відповідальність за себе та усвідомлення меж, у 
котрі людину поставила природа. Звідси Камю звертається до запитання, 

котре формує на початку свого есе – проблеми самогубства: «Існує лише 

одна по-справжньому поважна філософська проблема – проблема. 
самогубства. Вирішити, варте чи не варте життя того, щоб бути прожитим, 
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– отже, відповісти на головне питання філософії» [1, с.72]. Варто зазначити, 
що повноцінний кінець абсурду в житті людини тотожний смерті, проте 

Камю виступає проти ідеї подолання абсурду крізь самогубство, натомість 

постулюючи, що якісною боротьбою із абсурдом постає бунт, котрий 
полягає у тому, що людина направляє свої сили на те, щоб «зробити все 

можливе, щоб постійно підтримувати цей виявлений свідомістю абсурд» [1, 

с.107]. Отже, перед нами постає своєрідний маніфест перманентної 

внутрішньої революції, де сутністю «людини абсурду» виступають 
усвідомленість та бунт: знаходячись у постійному усвідомленні рамок 

абсурду людина здатна намагатись перевершити його, навіть знаючи, що 

приречена на поразку, але сповнюючи життя сенсом цієї боротьби. 
Саме в кореляції із цим визначенням, провідною міфологемою для 

Камю виступає образ Сізіфа. Даний герой відіграє провідну роль для 

розуміння концепту «людини абсурду», оскільки, згідно з міфом, за свого 
життя він і володів мудрістю, і обманув смерть, і зміг кинути своєрідний 

виклик богам – дані риси вже окреслюють Сізіфа як образ бунтівної 

людини. Проте значно більше уваги Камю приділяє факту покарання 

Сізіфа, задаючись питанням, що може бути у думках героя, котрий 
приречений за свій бунт на вічне страждання? Відповідь для нього полягає 

в усвідомленні героєм своєї приреченості та прийнятті відповідальності за 

неї: «Вся мовчазна втіха зосереджена в цьому. Його доля належить йому. 
Кам’яний валун – його клопіт. Так само людина абсурду, коли вона 

споглядає свої муки, примушує замовкнути всіх ідолів» [1, с.152]. Доки 

Сізіф котить камінь – він вічно бунтує, він у стані перманентної революції. 
Для нього все йде так, як має йти – життя сповнюється тим, що існує 

паралельно абсурдові, будучи похідним із ним з одного джерела – щастям. 

Камю завершує своє есе словами: «Самої боротьби, щоб зійти на шпиль, 

досить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявляти Сізіфа 
щасливим» [1, с.152]. 

Побудова даного антропологічного образу є закономірним явищем 

для періоду, у котрому Альбер Камю створює свою працю. Якщо ми 
зосередимося на соціологічному векторі інтерпретації даного твору, то 

можемо зазначити, що «Міф про Сізіфа» виступає працею у якій яскраво 

виражене протистояння тоталітаризму та замуруванню людини у рамки 

жорстких режимів – у контексті часу: гітлеризму та сталінізму. Проте епоха 
опісля Другої світової війни кидає людині не менш значущі виклики. Наша 

позиція полягає у тому, що в умовах ХХІ ст. людство в цілому та кожна 

людина окремо взята знаходяться перед викликом, кинутим ще одним, 
умовно, режимом, котрий загрожує автентичності буття окремої особи – 
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мається на увазі поняття масовості та масової людини як панівного типу 
нашої епохи. В наш час, при одночасному проголошенні цінності кожної 

окремої людини як неповторного феномену, спостерігається спрощення 

глибини усвідомлення та проживання кожним своєї автентичної 
екзистенції. Перед людством як глобальним явищем постають глобальні 

виклики, котрі продукуються, водночас, і культурою (активний розвиток 

культурного продукту, орієнтованого на поверховий аналіз та прибуток), і 

соціальними рухами (тенденція перетворення соціальних рухів, які мали б 
боротися чи за права людей в цілому, чи за права певних соціальних груп, 

у глобальний фарс та смислово порожнє явище, що є результатом 

одночасно і гедонізму людської плоті, і нівелювання людського духу), і 
глобальною політично-ідеологічною парадигмою, котра прагне досягнути 

егалітарної утопії, шляхом стирання сутнісної унікальності кожного у 

розмаїтті феномену проявлення людини. В даних умовах людина потрапляє 
у пастку спрощеного прояву власної суті, внаслідок чого використовує 

своєрідний новітній спосіб уникнення зіткнення із абсурдом через те, що 

можна назвати «популярним раціоналізмом рівності». В даному контексті, 

концепт «людини абсурду» може стати виходом із такої ситуації, адже 
одночасно виконує дві базові функції, котрі долають виклик часу: і не дає 

людині потрапити під крило масовості, адже вимагає від неї постійного 

усвідомленого перебування у безпосередньо власній екзистенції; і 
забезпечує можливість безумовного розвитку людської сутності через 

внутрішній бунт зовнішнім обставинам, надаючи інструмент захисту від 

«сплячки соціального спокою» та оберігаючи від реактивного приєднання 
до тих чи інших рухів, котрі, при всьому ліберальному підході, можуть 

володіти тоталітарним дискурсом формування світоглядних переконань. 

Таким чином, концепт «людини абсурду», запропонований 

Альбером Камю, має потенціал стати найбільш відповідним варіантом 
подолання соціального виклику автентичності, котрий виникає перед 

людиною у ХХІ ст. Імпліцитно закладені у цей філософсько-

антропологічний тип якості можуть стати інструментом, що забезпечує 
сталий баланс поміж соціальним виміром, котрий набув домінуючого 

панування у наші часи та актуалізував проблему масовості, й 

індивідуально-автентичним екзистуванням кожної особи, котре 

супроводжується її розвитком крізь процес внутрішнього бунту супроти 
обставин абсурду, котрі можна визнати як безумовно пануючі онтологічні 

умови, які знаходитимуть своє проявлення у всяку епоху людської історії. 

Література: 
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1. Камю А. Міф про Сізіфа / Альбер Камю // Вибрані твори. У 3-х т. Т. 3. 
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Сьогодні вже ніхто не може заперечити, що спорт – це масштабне, 
глобальне, культурно-історичне явище, яким захоплюється чи цікавиться 

велика кількість населення Землі. Проте, багато аспектів, пов’язаних з 

соціокультурним буттям спорту, не осмислені на концептуальному рівні. 

Взагалі, варто зауважити, що проблемні питання спорту досить широко 
обговорюються в суспільстві, хоча досить часто оцінюються як щось просте 

та зрозуміле. Саме з такою, на наш погляд досить поверхневою, оцінкою 

спорту як важливого і цікавого феномену суспільної історії пов’язана думка 
про те, що він не має важливого значення для наукового осмислення. Але з 

філософського погляду явище спорту формує глибокий інтерес і висуває 

питання «що таке спорт і яке його історико-культурне значення?», «які 

цінності притаманні спорту?», «соматика сучасного тіла» (соматичні 
практики) і т.п. 

Зокрема, Аллен Гутманн – відомий американський професор, який 

ввів чудовий курс «Спорт та суспільство», вважає, що «спорт – явище 
самодостатнє, яке виходить за рамки культури, соціуму, науки.» [1, с. 7]. 

Дослідник наголошує, що для відповіді на питання про суть спорту, інтерес 

людей до нього та його місця в структурі сучасної культури потрібно 
задіяти філософську рефлексію. В сучасному, принаймні західному, 

науковому середовищі питання спорту широкого обговорюється, а його 

методологічний обсяг порівнюють з такими соціальними явищами як 

релігія, мистецтво та політика. Навіть більше, сформований відповідний 
напрям досліджень з відповідними науковими інститутами – філософія 

спорту.  

Аналізуючи соціокультурну значимість цього феномену, можна 
зробити висновок про його пов’язаність з проблемами сутності людських 

стосунків. Така позиція дає можливість говорити про людиновимірність 
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спорту. Недаремно, про спорт висловлювали думку багато філософів, 
зокрема відомий філософський антрополог Макс Шелер. Він зауважив: 

«Навряд чи якийсь інший феномен в світі заслуговує сьогодні в такій же 

мірі глибокого соціально-філософського і психологічного вивчення, як 
спорт» [1, с. 9].  

Звичайно, в профільній галузі «фізичної культури і спорту» 

дослідження проводять у зовсім іншій площині. Для неї характерні поділ 

спорту на масовий та вищих досягнень, а також звуження значимості 
спорту як до засобу досягнення результату чи статків, або ж, як до суто 

інструментальної цінності. Проте, вже згаданий нами філософ Макс Шелер 

пише: «Варто глянути на спортивний рух в усіх країнах, який набув 
нечуваних масштабів, на молодіжний рух з характерним для нього новим 

«почуттям тіла», новим ціннісним ставленням до тіла – не тільки як джерела 

праці та насолоди, але як самих по собі значущих краси й форми» [2, с. 110-
111]. Тобто, в культурологічному річищі чи в соціально-філософському 

осмисленні даного феномена не варто звужувати обрії, адже це може 

спричинити «спотворене» тлумачення історико-культурної знаковості 

спорту, а також недооцінки його значимості для суспільства.  
Література: 
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 Проблема правильного тлумачення поняття покликання є 
актуальною від Грецької філософії до сьогодення. Одним із 

фундаментальних принципів, що дозволяє вивчати процес покликання – є 
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ідея поези, як сили антропологічної, притаманної людині. Це унікальна 
здатність, що супроводжує людські дії і виступає однією із базових потреб 

людини. Не варто відмежовувати поняття покликання від проблем 

«позанаукового» розуміння світу, тому що ми звертаємось зокрема й до 
містичного поняття «голосу», який іманентно штовхає людину обирати ту 

чи іншу справу.  

 Потреба визнання, є природною потребою людини, що прагне 

досягти успіху, але не є передумовою здійснення покликання. Насамперед, 
ми виходимо із антропологічного твердження «я роблю це, бо не можу не 

робити цього» - ось характеристика дійсного покликання і його здійснення. 

Тоді як справи, які людина робить добре, фахово, і які приносять визнання 
для неї та користь для інших – це правильно обрана професія, або інша 

практична діяльність. Одначе добре робити те, до чого маєш хист – 

стосується соціальної відповідальності.  
 Покликання – глибоке інтимне відчуття, і його здійснення вимагає 

не аби-якої сміливості та витривалості духу, тому що йти за його «голосом», 

часто означає наштовхуватись на осуд і непорозумінням з боку навіть 

близьких людей чи соціуму загалом. «У кожного є своє особливе 
покликання. Кожна людина незамінна, а життя її неповторне. І тому 

завдання кожної людини настільки ж унікальне, наскільки унікальна і її 

можливість виконати це завдання.»[В. Франкл. Людина в пошуках власного 
сенсу]. Покликання – це ідея-фікс, що може бути приглушена обставинами, 

які не дозволяють особі жити повним життям, але вона постійно нуртує і 

спрямовує до справи, в якій людина здатна проявити свою творчість, бути 
творчою. 

 Крізь призму світової історії, культури і філософії, спостерігаємо, 

що покликання має персональний і глобальний контексти. Зокрема, кожна 

епоха і цивілізація живе доти, допоки  певне культурно визначене покоління 
сповна здійснює його покликання. Навіть прогресивні для певного 

історичного періоду культури зникали після того, коли припиняли 

виконувати своє призначення. Цікаво те, як пов’язане персональне 
покликання із глобальним і як вони впливають одне на одного. На жаль, 

таких досліджень, наскільки мені відомо, ще не зроблено, але, думаю, його 

варто провести.  

 Релігійне покликання є суто культурним явищем, що переплітається 
в людині із вихованням та середовищем, в якому вона живе. Релігійні 

приписи можуть допомагати особі знаходити свій шлях у житті, але бувало 

й навпаки – віддалятися від самої себе. Часто складаються передумови, 
коли внутрішнє покликання йде в розріз із певними переконаннями, що 
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породжує часті психічні проблеми, коли людина розривається між 
почуттям обов’язку, провини і свого істинного бажання, яким доводиться 

нехтувати. Таким чином, покликання – це такий душевний стан особи, 

голос якого кличе її поза межі наявного існування, визначені історичними, 
культурними і соціальними умовностями і спрямовує помисли людини (її 

«дух») до трансцендування поза рутинне існування – до творчого 

самоздійнення. Адже найбільше ми, люди, шануємо, цінуємо і визнаємо 

саме тих серед нас, хто і нині, і в минулому, спромігся результатами своєї 
творчої праці дарувати радість іншим, бути корисним для громади, для 

суспільства. Дещо подібне говорив Г. Сковорода у концепції «сродного 

труда».  
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 «Пам’ять» була об’єктом зацікавлення не лише  в античній культурі, 

зокрема й у період елліністичної доби. Англійська вчена Ф. Єйтс в своїй 

праці «Мистецтво Пам’яті» (1966) подає мнемонічні концепції, за якими 
грецькі та римські ритори і в теорії, і на практиці доводили, що пам’ять 

займає чи не найвагоміше місце в людському тілі.  

 Чудовий прикладом, який використовував ще поет Симонід 

Кеоський, є спосіб відтворювання певних подій минулого, що допомагає 
пригадувати забуті речі. Симонід Кеоський бере приклад із власного життя, 

коли під час бенкету сталася трагічна історія: обвалилася покрівля і усі 

присутні загинули. Попри те, що Симонід Кеоський безпосередньо не був 
присутній в залі, він зміг не лише відтворити в пам’яті образи людей, але 

також порядок їх сидіння за столами. Цей приклад ілюструє, що пам’ять 

потрібно тренувати задля того, щоб вона  згодом нам послужила.  

Симонід Кеоський стверджує, що наша  пам’ять формує образні 
уявлення того, що хоче запам’ятати, а згодом розпізнати. Образні уявлення 

виникають за допомогою органи  чуття  (зір, слух),  які є в кожного з нас. 

Завдяки  ними  ми маємо змогу пригадувати минулі події, які відбувалися з 
нами,  також можемо їх відтворити в  нашій пам’яті. Тому, за Симонідом 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

61  

Кеоським, пам’ять постає немов усна мнемотехніка, що має має на меті 
пригадувати речі завдяки органам чуття.   

 Натомість римський оратор Цицерон пов’язує мнемоніку із 

риторичною технічною майстерністю. У своїй праці  «Перша риторика» 
(«de Partitionibus Oratoriae»)   митець  стверджує, що пам'ять є частиною 

розсудливості, а згодом він говорить, що природна пам'ять може бути 

вдосконалена за допомогою майстерної (у розумінні тренованої) пам’яті. 

Технічна риторика, за Цицероном, розглядається, як ораторство вміння 
правильно донести великі промови з  незмінною акуратністю. Бути 

оратором означає вдосконалювати свою промову до найвищого рівня — 

довершеності. І  в цьому відображається вся суть ораторського мистецтва.  
Учень Цицерона Квінтіліан свій багатотомний посібник-трактат 

«Настанова оратору» («Institutio oratoria») присвятив природній пам’яті і 

поділив  риторику на три  частини.  При цьому він керувався двома 
аспектами:  memoria і actio (пам’ять і діяльність) дані нам «від природи, а 

не завдяки мистецтву» [1, ст. 37],  як це спостерігаємо в Цицерона. 

 Деякі міркування з теорії пригадування Квінтіліан запозичує у свого 

натхненника з попередніх століть   Симоніда Кеоського. Філософ 
стверджує, що пам’ять потрібно розвивати, адже значно легше 

запам’ятовувати речі, образи, коли вони відображені в нашому розумі за 

допомогою досвіду. Наступним твердженням Квінтіліана є те, що завдяки 
пам’яті можна спостерігати за будь - якими речами. Наприклад, коли ми  

бачимо будинок, ми одразу ж починаємо уявляти,  скільки в ньому є   кімнат  

і які  ці кімнати  за величиною.  
Варто сказати, що сама пам’ять має здатність відображати те, що  

людина хоче бачити. Тому й Цицерон вірно застережує, що пам’ять має 

здатність до майстерної творчої діяльності. 

 Отож, підіб’ємо основні підсумки: що греко-римська доба була 
збагаченою різноманітними вказівками про способи і методи кращого 

запам’ятовування. Кожен згаданий нами представник античності розумів 

вислів «мистецтво пам’яті» саме як вид риторичної техніки, як  здатність 
навчитися запам’ятовувати речі, образи, слова та поняття. Трактати «De 

inventione» Цицерона та «Institutio oratoria» Квінтіліана слід трактувати 

насамперед як практичні методичні посібники для досконалого оволодіння 

так званою «мнемонічною  гімнастикою». 
Література: 
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Ювал Ной Харарі в книгах із серії «Homo Sapiens» не раз торкався 
постійної проблеми людського існування і також, так званої «кризи 

людської цивілізації», не забуваючи при цьому проінформувати нас про 

популярні теорії «зародження цивілізації» і людини розумної. 
«Homo Deus. Коротка історія майбутнього». На мій погляд, у даній 

книзі Ю. Харарі з ентузіазмом  зачіпає  проблему цивілізаційної кризи 

сьогодні, роблячи при цьому потенційні прогнози на людське майбутнє, які 

можуть  бути, адже письменник робить свої припущення про майбутнє 
людства не просто з пустого місця, а через багатогранну призму історії. Там 

він говорить про те, що фундаментом людської цивілізації, ще з появи 

Homo Sapiens, 70 тис. років тому, слугували 3 залізних і, до недавніх пір, 
непорушних стовпів у вигляді голоду, мору і війни. Наводячи і порівнюючи 

наукові історичні приклади, факти і статистику, історик-філософ 

намагається донести до нас розуміння того, що цивілізація 21 століття, 
можна сказати, здобула (неостаточну) перемогу над цією, як виразився 

автор, «фатальною трійцею» і їй потрібно рухатись далі.  

Наступною метою людства, за прогнозами Ювала, має бути 

перемога над «Кістлявою», з допомогою біохімії та біоконструкції мозку. 
Ці зміни та втручання в людську природу націлені на перетворення з нас, 

«Homo Sapiens», у «Homo Deus», тобто у бога, але автор загострює увагу на 

тому, що «бога» не в метафізичному значенні, а в «бога», який контролює 
власні біохімічні процеси завдяки науці. Найголовніше це те, що ці біотичні 

зміни в людському організмі повністю знищать сьогоденне розуміння слів 

«людина» і «цивілізація», тому що, як пише Ю. Харарі, «Homo Sapiens» 
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ніколи не зможе зрозуміти та осягнути культуру, моральні принципи і хід 
думок «Homo Deus», в силу того, що бог у Ю. Харарі значно перевершує 

нас в інтелекті. На зміну цивілізації та людини прийде щось інше, щось 

значно вище, ніж людська цивілізація, і автор вважає, що це майбутнє не 
так далеко від нас знаходиться, як нам на перший погляд здається. 

Але буде розумним припустити, що раніше згадане творіння – не 

єдиний і навіть не основний проект письменника, де він згадує про 

цивілізаційну кризу і людства в цілому. Тому, я вважаю, що можна перейти 
до не менш цікавої та важливої книги, а саме «21 правило для 21 століття». 

Ця робота Ю. Харарі має дійсно особливе значення для нас, людей 21 

століття, по відношенню до сьогоднішньої теми, кризи людської 
цивілізації. 

На початку книги ми зустрічаємо те, що автор розмірковує над 

багатьма глобальними по значенню питаннями: «Що відбувається в 
сучасному світі і який глибинний зміст цих подій? Що означає прихід до 

влади Дональда Трампа? Чому ліберальна демократія переживає кризу? 

Гряде нова світова війна? Яка цивілізація домінує в світі - західна, 

китайська, ісламська?..» [3, c. 1] і багато іншого. Більшість прихильників 
ліберальної системи поглядів, за словами Ю. Харарі, сприймають Брекзіт і 

прихід до влади Дональда Трампа як жахливе передвістя кінця людської 

цивілізації, і їхні побоювання не марні. Автор описує, на його погляд, 
логічне пояснення і причину їх побоювань:  

«Якщо головні ідеологічні течії XX століття малювали 

перспективу для всього людства, будь то світове панування, революція або 
звільнення, то Дональд Трамп нічого подібного не пропонує. Зовсім 

навпаки. Суть його поглядів в тому, що Америка не зобов'язана 

формулювати і просувати глобальний світогляд.» [3, с. 4] 

Одною з найважливіших проблем західної цивілізації є проблема 
в тому, що ліберальна ідеологія переживає кризу, яка посилюється 

нерозумінням політиками потенціалу нових технологій. Довіра до 

лібералізму падає на тлі революції і величезних досягнень в області 
біотехнологій та інформаційних технологій. Це може призвести до підйому 

робототехніки, яка здатна витіснити величезну кількість людей з їх робочих 

місць.  

Ю. Н. Харарі дуже лякає та перспектива і швидкість з якою 
розвиваються технологічні науки (зокрема біотехнологія та інформаційна 

технологія, що в простонароді називається «програмуванням» або просто 

«ІТ»), адже він вважає, що ця технологічна революція, яку ми наразі 
спостерігаємо, може стати як причиною «світлого майбутнього» для всього 
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людства, так  і опинитись катастрофою для всієї цивілізації. До 2050 року, 
на думку автора, розвиток штучного інтелекту і машинного навчання 

змінить абсолютно всі нам звичні форми трудової зайнятості. Штучний 

інтелект у майбутньому, по-перше, безумовно з лякаючою легкістю зможе 
впоратись з роботою водія, банкіра, пішохода, юриста і непросто зможе 

впоратись, а зробить це набагато краще за нас, людей. По-друге, людина 

майбутнього, на думку Ю. Харарі, буде повністю залежати від алгоритмів 

(які будуть спроможні знати все про смаки, сексуальні вподобання, погляди 
людини і т. п.) і нейромереж (що стануть основною складовою життя всієї 

майбутньої спільноти). Саме ці 2 фактора мають знищити вщент такі 

поняття як «свобода волі» та «свобода вибору», а якщо таке відбудеться, то 
сьогодні знайомий нам лібералізм всього-на-всього не буде мати  своє місце 

у світі майбутнього, так само як і людина в сьогоденному розумінні. 

В завершення, хотілось би виділити цитату Ювала Ной Харарі з 
книги «Homo Deus. Коротка історія майбутнього»: «Мої передбачення – не 

пророкування, а заклик до обговорення шляхів, які перед нами 

відкриваються.»[1, c. 12]. 

Література: 
1. Харарі Ю. Н. Home Deus. Краткая история будущего. [Електронний 

ресурс]. Режим 

доступу: https://royallib.com/read/Harari_Yuval/homo_deus_kratkaya_ist
oriya_budushchego.html#0 

2. Харарі Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. [Електронний 

ресурс]. Режим 
доступу: https://royallib.com/read/Harari_Yuval/sapiens_kratkaya_istoriya

_chelovechestva.html#0 

3. Харарі Ю. Н. 21 урок для XXI века. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: 
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У всіх історико-філософських парадигмах важливу частину займає 
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ідеалістична думка про існування світу та всього, що його наповнює. Так 
питання соліпсизму, як крайнього суб’єктивного ідеалізму, розглядається 

як філософська доктрина, яка має свої основи та особливості. Зародження 

соліпсичного мислення сягає своїх початків ще у давнину, але не втрачає 
актуальності і на даний момент. Наша мета – дослідження витоків та 

становлення соліпсизму, виокремлення основних фігур, які мислили та 

творили у межах соліпсизму, визначення дотичних сучасних філософських 

напрямків, які мають у своєму підґрунті суб’єктивний ідеалізм. У даному 
аналізі ми прагнемо розкрити структуру та багатогранність питання. 

Термін з латинської «ˈsɒlɪpsɪzəm» розкладається на  solus (=alon) – 

«єдиний» і ipse – «сам» і означає складність логічного доведення того, що 
світ за межами свідомості суб’єкта може існувати. Вперше сам термін був 

використаний у 1645 році у тексті «Monarchia solipsorum», але, на зважаючи 

на таке пізнє проявлення самого терміну, його відголоски можна знайти 
давніше. Так, питання соліпсизму розглядали як і у східній філософській 

традиції, а саме у буддизмі, так і своє місце він знайшов у Древній Греції. 

Йдеться про досократика Горгій з Леонтіні, який вивів 3 тези, які можна 

інтерпретувати приблизно так: Нічого не існує, але навіть, якщо щось і 
існує, то нам про це достеменно невідомо. Навіть, якщо нам буде щось 

відомо, ми не зможемо знання передати іншим, а, якщо і зможемо, то інший 

– не зрозуміє. В даному випадку, можемо говорити про замкнутість та 
обмеженість людини, адже знання ми передати із точністю не можемо, бо 

інший буде їх інтерпретувати по іншому, з другого боку, наше пізнання є 

обмеженим у тому плані, що ми не можемо знати щось насправді. 
Опісля цього ніхто жодним чином не замислювався про соліпсизм 

до Нового часу, але наступним переломним моментом у лінії ідеалізму був 

вислів Рене Декарта - «Cogito, ergo sum», що перекладається як «Мислю, 

отже існую». В межах гносеологічного соліпсизму, Декарт висловив сумнів 
щодо існування окремо даного реального світу, але єдине, що достовірно 

може знати людина – це існування свого мислення. У цю ж епоху мислив 

не менш важливий філософ, якого Шопенгауер іменував «батьком 
ідеалізму», - Джордж Берклі. Саме йому приписують розквіт соліпсичної 

думки, яка простежується у ранніх його філософських творах. Берклі мав 

на меті доведення Бога шляхом знищення матеріалізму та скептицизму, що 

породжували атеїзм, який на той час був у моді. Берклі заперечує той факт, 
що все, що оточує нас є реально існуючим. Його доктрина базується на 

імматеріалістичній гіпотезі «esse est percipi» - «існувати, означає бути 

сприйнятим». Вже тоді він ставить важливі питання про існування речей 
навколо нас, які нібито заповнюють об’єктивно існуючий світ, про 
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існування людини. Він запевняє своїх читачів у тому, що все, що їх оточує, 
є лиш проявленням волі суб’єкта, якого можна охарактеризувати словами 

дух, душа, розум. А все, що населяє нашу свідомість, є лише світом ідей, 

який дається нам у сприйняття. Центральною фігурою у його філософії є 
Бог, який і задає ритм тому, що існують скінчені духи, себто ми, і все, що 

нас оточує. Згідно із Берклі, в існуванні матерії не має сенсу, адже вона за 

своїми властивостями є пасивною та обмеженою, і хоч такий аргумент є 

доволі слабким, його він повністю задовольняє.    
У епоху некласичної філософії першим, хто звертає увагу на світ 

навколо нас із такої позиції, є Шопенгауер, і, певним, відображенням його 

думок є «Світ як воля і уявлення». Сама назвавідсилає нас до ідей 
соліпсизму. На його думку, світ прикритий завісою Майї, яка одночасно 

приховує справжню природу світу і забезпечує різноманіття його проявів.  

У подальшому соліпсизм виразився у конструктивізмі, який, до речі, 
має багато спільного із Берклі, філософію якого ми розглядали дещо 

раніше. Що ж собою представляє конструктивізм та як він тлумачить все 

навколишнє? Згідно із цією течією вважається, що людина у своїх процесах 

мисленнях і сприйняття не стільки відображає світ, скільки активно творить 
та конструює його. Тут ми бачимо суб’єктивістський підхід до розуміння 

світу та переходимо від строгого соліпсизму (Берклі) до послабленого. Всі 

уявлення, які людина має про світ, є лише її ж конструкції відносно нього. 
Мозок тут виступає як замкнена система, а весь світ виступає як 

репрезентація лише за допомогою когнітивної системи, а не об’єктивними 

структурами навколишнього середовища.  
Так на основі вищезгаданого, ми можемо зробити висновок, що 

соліпсизм теорія не нова, її прояви знаходять своє відображення у 

філософських ідеях з давніх давен, змінюючись та трансформуючись. 

 
 

 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Самохвалов Олександр  

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет, кафедра філософії 
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А.Ф. 

 

        Поняття цивілізації стосується цивілізаційного процесу, який в епоху 
глобалізації розгортається у різноманітних формах, що мають певні 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

67  

філософські основи. Для прикладу це може бути конгломерація держав, які 
відстоюють певні спільні для себе інтереси або ж перебувають у ворожнечі; 

але водночас зберігають при цьому певним чином автономність і 

притаманні лише риси та цілі. Вони стосуються політичного, економічного, 
соціокультурного аспектів, які переплітаються своїми впливами з іншими 

країнами, адже є взаємопов’язаними у вище вказаних значеннях їхньої 

діяльності як державних суб’єктів. Цей поділ у загальному вимірі – це таке 

співвідношення культурних регіонів світу, яке стосується  особливостей, 
що  виявляється у ціннісних відмінностях Заходу і Сходу, Європи та Азії, 

Америки та Африки. Однак, одні відмінності розділяють і є причинами 

для конфліктів і воєн, тоді як інші – згуртовують людей і сприяють 
прогресу. Ми намагаємось визначити фактори, які зумовлюють негативні 

та позитивні тенденції, що проявляються зокрема в поняттях війни і миру,  

регресу і прогресу, злого і благого. Безумовно, що ці філософські категорії 
є вагомими, оскільки позначують явища, вказують на їхній зміст і на 

причини, які його зумовили. З одного боку, всі люди прагнуть добра. Вони 

хочуть того, що буде для них бажаним і добрим в міру їхнього розуміння 

речей та ідей, хоча далеко не всі речі та ідеї бувають у той же час 
корисними. Часто людські потреби та інтереси суперечать дотриманню 

справедливості як моменту міжнародного права або навіть національного. 

Звідси виникає запитання, чим визначається право людини бути захищеною 
від загроз, які виникають внаслідок процесу досягнення таких благ, які 

одним приносять добробут, а іншим занепад? Без сумніву, ми не можемо 

залишити це запитання з такою відповіддю, що ніби то існує якийсь 
природний детермінізм, що зумовлює різне соціальне становище 

суспільств: в одних державах – високе, у інших – низьке.  

       Отже, якщо природнього детермінізму щодо історичного процесу не 

існує, то існують певні соціально-культурні й філософські, або ж 
інтелектуально-розумові, передумови, які обумовлюють особливості 

цивілізаційного розвитку людства. Як зазначає А. Ф. Карась: “Цивілізація і 

громадянське суспільство не є тим, що просто успадковується людиною 
через її народження в західних географічних координатах”, вони 

розвиваються і підтримуються завдяки збереженню єдиного 

інтелектуально-філософського дискурсу й дискурсивно-етичної практики, 

орієнтованої на здійснення індивідуальної свободи людини [1, c. 11]. 
       Соціально-економічний добробут і благоустрій середовища залежать 

від активної участі людини у соціальному процесі, що постає, на думку Е. 

Макінтайра, у: «...послідовній та комплексній формі соціально 
встановленої спільної людської діяльності, сенс якої полягає в реалізації 
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благ, внутрішніх щодо неї, при намаганні досягти таких стандартів 
досконалості, які притаманні даній формі діяльності і почасти є для неї 

визначальними.» [2, c. 278]. З цього випливає, що суспільство під впливом 

розуму здатне змінюватись як в позитивну, так і в негативну сторони. Згідно 
з цією ідеєю ми розуміємо, що негативними будуть такі політичні дії, які 

зумовлюють війни і тоталітарні форми організації  суспільств, тоді як 

позитивними  є мир і демократичні соціальні утворення. Внаслідок такого 

підходу не важко здогадатись, що в основі двох протилежних парадигм 
розвитку знаходиться ідея цінностей цивілізаційного процесу. 

       Розгортання громадянського суспільства лежить в основі західного 

типу цивілізації, що користуються надійними інститутами демократії, тоді 
як інші типи соціально-історичного розвитку можуть перебувати на шляху 

до неї. Проте саме соціальні практики громадянського суспільства 

втілюються в ідеях свободи і рівності людей перед законом, боротьби з 
політичною й економічною корупцією, розуміння людиною моральної 

відповідальності перед собою як джерелом благоустрою держави.  

       Усе це ми вважаємо можливим для здійснення, бо воно є спільним для 

людей в усьому світі, але за умови поширення не тільки інституту 
громадянства, але й відповідного інтелектуального й політичного дискурсу 

філософії громадянського суспільства. Цивілізаційний процес і 

громадянське суспільство є поняттями взаємопов’язаними, адже коли між 
ними єдність порушується, - спостерігаємо боротьбу суспільних станів, 

виникають політичні тенденції, які знижують добробут громадян і 

сприяють збагаченню можновладців, коли ж  ця єдність присутня, - 
суспільство перебуває в стані миру. 

        Таким чином, проходимо до висновку, що детерміністичних законів, 

які б визначали добробут суспільств – не існує, але існують соціальні 

практики, які ведуть до такого або іншого суспільного становища. На нашу 
думку, відмова від свободи – це дорога до тоталітаризму, тоді як її 

ствердження у системі прав людини і громадянина – це демократичний 

вибір, без якого вільний розвиток людини та її здібностей – не можливий.
 Громадянське суспільство і відповідна до нього цивілізація 

постають як історичний процес здійснення індивідуальної свободи через 

форми самоврядування і стосуються формування цивілізаційного капіталу 

на емоційному рівні життя спільнот. Такі соціальні спільноти і 
конгломерації держав, розуміння життя в яких тяжіє до спільних цінностей 

та інтересів, навіть перебуваючи в суперечностях, можуть перебувати в 

мирі між собою.   Громадянське суспільство у контексті 
цивілізаційного процесу згуртовує навколо себе національних суб’єктів і на 
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рівні міжнародного права не тільки конституює політику миру, але й 
реально її здійснює, що демонструє виникнення Європейського Союзу, як 

рівновеликого члена Західної цивілізації.     
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Соціальний тип особистості – це узагальнений образ людини 
певного історичного часу, в якому втілилися результати соціалізації, що 

відобразила вимоги конкретного суспільства до особистості. Він виникає та 

змінюється у процесі динамічної адаптації людських потреб до певного 

способу життєдіяльності.  
Україна як Українська Радянська Соціалістична Республіка існувала 

упродовж  1919-1991 рр., і саме тоді соціальний тип українця набув 

групоцентристської форми, а це означало, що партія, клас, комуністичне 
суспільство визначалися як головні  цінності для кожного індивіда. Коли ж 

речі  виходили за межі кола владних  інтересів, вони класифікувались як 

ворожі, активна боротьба проти яких схвалювалась верхівкою держави. 
Радянська культура змогла сформувати завдяки тоталітарній системі й 

групоцентристські внутрішні установки, а не лише групоцентристську 

орієнтацію суспільства і особистості.  

Для детальнішого заглиблення у питання, варто згадати слова 
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доктора філософських наук, українського психолога та соціолога, Є. 
Головахи, що в більшості пострадянських країн, зокрема в Україні, в усіх 

поколіннях громадян відсутній досвід життя саме в умовах політичної 

демократії та ринкової економіки. Після здобуття незалежності чотири 
покоління українців мали радянський досвід, який можна яскраво 

прослідкувати у соціальних відносинах, нормах поведінки та стереотипах 

колективної свідомості [1, с. 16].  

Отож, пострадянському українцю притаманний патерналізм – 
радянське стереотипне мислення та звички: люди розглядають державу як 

всемогутній інструмент вирішення усіх проблем, коли ж зворотній ефект 

цієї установки: несприйняття її вимог та ненависть до керуючої верхівки. 
Віктор Шлінчак та Альона Гетьманчук виділяють  наступні установки, які 

передались українцю з радянських часів: домінантна стратегія життя – 

конформізм, страх реформ та інновацій, нетолерантність, заперечення 
індивідуальності як цінності, соціальне відчуження та відчуття мінімальної 

відповідальності лише за своє оточення, низький рівень інтерперсональної 

довіри, знецінення талантів, знань та успіху, бажання гіршого іншим [2, c. 

9]. 
Ці установки впливають на поведінку, тому можна виокремити й 

певні моделі, що притаманні пострадянській людині: відбувається торгівля 

цінностями, планування лише у короткостроковій перспективі, бо існує 
невпевненість у майбутньому, превентивна непривітність, збереження 

радянської символіки в інфраструктурі та ірраціональне споживання [2, c. 

10]. 
В сучасних реаліях можна прослідкувати дискредитацію елементів, 

що пов’язані з цими установками, хоч вони й продовжують існувати та 

впливати на життя особистостей, оскільки мають більшу інерцію і не 

змінюються раптово через зовнішні причини, на відміну від похідних від 
них предметів та символів. Аналізуючи соціальний тип пострадянського 

українця, одразу можна підмітити, що, безумовно, відбулась кардинальна 

зміна символів та інтересів, проте одночасно вони залишаються незмінними 
за своєю внутрішньою суттю, за смислом особистісних установок, що стали 

первинним джерелом їх утворення [3, с.360].  

Вплив на національну свідомість українців здійснюють фактори 

розрізненості, що породжує розвиток негативних рис: егоїзму, ізоляціонізм, 
користолюбство. Україна розділена на східні та західні регіони і, 

відповідно, різним є і рівень національної свідомості. 

Слід зазначити, що у зв’язку із Революцією Гідності, в суспільстві 
відбулися зміни, які  дозволяють  зробити висновок, що сучасні українці не 
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готові приймати недемократичні і силові акції, а також за останні роки 
соціальний тип українця набуває рис толерантності та характеризується 

високим рівнем стійкості до ксенофобії, що формується під впливом 

усвідомлення нацією власної належності саме до європейського світу. 
Сучасний соціальний тип українця наділений розвиненим «Я», критичним 

мисленням та творчим підходом до життя, а це сприяє розвитку ліберальних 

цінностей у суспільстві, які є основою демократії. 

Отже, сучасні реалії підштовхують нас до необхідності роздумів 
щодо оформлення нової синтетичної ідентичності українців, яка б увібрала 

у себе результати світоглядних конфліктів, що роздирають країну 

зсередини та послаблюють перед зовнішніми впливами, психологічної 
адаптації та соціального компромісу – процесів, які є визначальними для 

долі української політичної нації, що постає на території колишньої 

радянської України. 
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Сучасний світ надзвичайно складний і динамічний. Визначальним є 

посилення процесу глобалізації, тобто збільшення взаємодії: 1) 
економічних; 2)політичних; 3) соціальних; 4) культурних; 5) правових та 

інших факторів. Україна – здобувши у 1991 році незалежність стала 

повноцінним учасником міжнародних відносин, світоглядно-філософський 
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вимір міжнародної політики якої базується на західних цінностях, 
наслідування, яких сприяє процвітанню української державності. 

Розглядаючи філософський аспект, варто звернути увагу на таку галузь, 

прикладний аспект якої має величезне значення, а саме філософію політики. 
Значення міждержавних організацій для регулювання міжнародного життя 

величезне, адже вони проявляють себе двояко: з одного боку, утворюють 

поле кооперативної або конфліктної взаємодії між державами-членами, а з 

іншого боку – виступають специфічно діючими акторами міжнародної 
сцени і, таким чином, самостійно впливають на динаміку розвитку 

міжнародних відносин [1, с. 54]. Тож варто сказати, що на даному етапі ми 

можемо спостерігати нову філософію міжнародної політики, яка значно 
відрізняється від тієї, яка провадилася два століття тому.  

Суть цієї нової філософії полягає в тому, що зі зміною політичних 

цінностей та інтересів, відбулася переорієнтація концептуальних засад, які 
побудовані на європейських цінностях, та являють собою: 1) верховенство 

права; 2) демократію; 3) рівні умови для всіх; 4) побудова суспільства 

турботи й справедливості; 5) повагу; 6) мир. Завдяки інтеграційним 

процесам, інтернаціоналізації у новій філософії міжнародної політики 
значне місце посідає економічний фактор, адже сьогодні передову роль у 

політиці займають країни з першими економіками світу: США, Китай, 

Німеччина, Канада, Франція.  
Можна виділити такі основні критерії нової філософії міжнародної 

політики: 1) незастосування сили чи загрози силою, тобто перевага все ж 

надається веденню переговорів, застосування дипломатії, а не військовій 
інтервенції, як було колись; 2) рівноправності і права народів 

розпоряджатися своєю волею; 3) поваги прав людини і основних свобод. 

Отже, беручи до уваги все вище сказане, можна зробити висновок, що 

світоглядно-філософські засади значно змінилися з часом, що засвідчує, до 
прикладу, факт того, що все ж у більшості випадків, відбувається мирне 

врегулювання конфліктів, які виникають на базі політичних розбіжностей у 

держав.  
Якщо говорити про світоглядно-філософський вимір української 

сучасної міжнародної політики, то його суть полягає у зосереджені уваги на 

розбудові «європейської» України. Ця тенденція не є дивиною, оскільки 

українці перебували під владою європейських держав: Польщі, Австро-
Угорщини, тож вплив, який вони зазнали відбився на світогляді західних 

українців, бо саме Західна частина України була частиною цих держав, тож 

відповідно принципи та погляди українського народу різняться на Сході та 
на Заході України, також на Півдні, де Туреччина була зразком для 
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наслідування.  
Наша держава поєднує в собі різні етнічні меншини, (понад 100 

національностей): гуцули, лемки, вірмени, румуни, грузини, гагаузи, 

татари, греки, тож українська культура – це поєднання різних 
соціокультурних світів у синтезі із впливом мотивів Західного світу, а 

також Стародавнього Риму та Греції, від, яких і перейшли європейцям такі 

цінності, як демократія, верховенство права.  

Світоглядно-філософська основа української міжнародної політики 
– це а) шляхом збереження свої культурних основ і цінностей 

позиціонувати себе у світі, як могутню і сильну державу, самобутню, а не 

як частину Росії чи Малоросію; б) завдяки наявності у нас таких цінностей, 
які притаманні європейцям, (бо в Україні, як демократичній державі де-юре  

наявні всі ці цінності), встановлювати економічні та культурні зв’язки із 

державами Євразійського континенту.  
Сьогоднішню світову ситуацію не можливо пояснити краще і 

простіше за відомого американського оглядача Фаріда Закарія: «Процеси, 

які зараз відбуваються у світі, – це не занепад країн Заходу, це підйом решти 

країн світу». Проводячи вдалу, розумну зовнішню політику, позаблокова 
Україна може скористатися відразу з обох тенденцій – і з процвітання 

Заходу, і з «підйому решти». Це не чергова наша спроба перехитрити 

історію, не змінюючись зсередини. Це, радше, перший випадок, коли поява 
нової філософії зовнішньої політики України збіглася у часі з появою нової 

філософії міжнародних відносин. І якщо ми скористаємося з цього, аби 

модернізувати як саму Україну, так і її зовнішню політику, то це можуть 
бути двері до її нового, успішного і – для деяких політиків – неочікуваного, 

з погляду наших глибинних сподівань, майбутнього [2, с.98]. 

Тож, підсумовуючи. можна точно зазначити, що світоглядний 

вимір української міжнародної політики полягає у взаємозв’язку та 
взаємообміну політичними, військовим, економічним потенціалом із 

західним світом. Це відкриє Україні шлях до НАТО, яким ми вже торуємо, 

участь в ЄС. Тобто сучасна зовнішньополітична ціль нашої держави – це 
євроінтеграція, підтримка Заходу. Національний світогляд українців 

полягає у баченні України, як сильної європеїзованої держави, яка відійшла 

від постсоціалістичних цінностей, адже вони відрізняються від цінностей, 

які сповідують жителі Заходу. В умовах сьогоднішньої ситуації, яка 
склалася в Україні ми вимушені шукати підтримки, тому Україна 

проводить активну багатосторонню політику в рамках 

регіональних міжнародних організацій [3]. 
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Будь-яке дослідження людської діяльності є неможливим без 

ґрунтовного аналізу середовища, у якому людина функціонує. В основі 

нашого дослідження є ідея виявлення головних процесів інетрпретативної 

діяльності людини, за допомогою якої вона пізнає світ. У цьому контексті 
для нас принципово важливим є розрізнення поняття «дійсність» і 

«реальність». Український дослідник Карась А. Ф. пропонує виділити дві 

реальності: одна з них існує в просторово-часовій безмежності та є цілісною 
сама по собі, а інша має своєю особливістю те, що немов би «оживляється» 

людиною, тобто стає дійсністю. Потрібно зазначити, що не лише людина є 

ключовою рисою дійсності, але й продукти її життєдіяльності: освіта, 

мораль, найзагальніші правила поведінки та інше. Таке позиціювання 
підводить нас до наступного висновку: ми перебуваємо у багатьох вимірах 

соціально-культурних дійсностей, кожна з яких формує конструкти нашого 

існування, але при цьому залишаємось в єдиній реальності [3, с. 16-29]. 
Розуміння дійсності потрібно вивчати, зважаючи теж на 

лінгвокультурне співвідношення з людським існуванням. Адже зануреність 

людини у світ визначає її здатність до мовленнєвого зв’язку та обміну 
інформацією, що є в основі культурних міжособистісних смислів. 

Соціокультурна дійсність є просякнутою смисловим навантаженням, які 

присутні у мові. Мова як посередник в людській інтерпретації дійсності 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

75  

здійснює не просто процес о-мовлення світу, а й його духовне обживання. 
Адже людина, яка функціонує у світі, є активним суб’єктом, який не просто 

досліджує світ, а й є його безпосереднім творцем. Саме через 

комунікативний зв’язок, який містить певні смислові упередження,  стає 
можливим (при)відкривання людиною світу.  

Дійсність завжди постає перед нами, пройшовши певний процес 

інтерпретації. Сферою наших зацікавлень є різні підходи, в даному випадку 

семіотичний та гременевтичний, крізь призму яких ми пізнаємо дійсність. 
Дійсність крізь призму герменевтики не є лише процесом, який віддалений 

від людини і її природи, а переходить у сферу приватного буття суб’єкта. 

Герменевтичний підхід до інтерпретації дійсності чи буття загалом 
дозволяє розширити людські межі розуміння: сфера поглядів людини не є 

замкнутими лише на її суб’єктивності, а дозволяє розуміти функціонування 

світу, враховуючи співвідношення «Я» та «Іншого». Для герменевтики 
Інший важливий з погляду на те, що процес людського існування не є 

зосередженим лише на одній особистості, а є активним процесом, у якому 

важливу роль відіграє саме Інший, який здатен вносити зміни у наш 

світогляд, відповідно змінювати погляд на світ і на його інтерпретацію 
загалом.  

Ганс-Ґеорг Ґадамер, один з чільних представників герменевтичного 

підходу до інтерпретації дійсності, наголошував, що важливим чинником 
для здійсненого розуміння в процесі інтерпретації людиною тексту і 

«Іншого» є процес діалогу. Адже індивідуальна особливість індивіда 

полягає в його попередньому досвіді, культурному, історичному і 
соціальному вимірах, якими він може «поділитися» з Іншим. Тому досить 

характерним у філософа є принцип діалогу, а саме те розуміння дійсності, 

яке він за собою несе. «Здатність розуміти – це основоположна ознака 

людини в її співжитті з іншими, зокрема, на шляху через мову і розмову 
один з одним» [1, с. 295]. 

Герменевтина філософія відображає саме багатовимірність 

людського існування, прагнучи дослідити процес міжособистісної 
взаємодії. В діалозі ми не лише відкриваємось самі, а відкриваємо для себе 

Іншого, вчимося «бачити його в іншій іншості». Філософ прагне пояснити 

процес по-розуміння під час діалогу, звертаючись до прикладу 

інтерпретації тексту: «Потрібно перебувати всередині власної 
упередженості, щоб текст сам постав у своїй іншості і в такий спосіб надав 

можливість протиставити предметну істину власній попередній думці» [2, 

с. 58]. 
Дещо іншим у своїй сукупності є процес семіотичної інтерпретації 
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дійсності. Інтерпретувати дійсність крізь призму семіотики означає 
розглядати її з погляду знакових систем. Людина існує у світі знаків, якими 

можуть бути мова, цифри, умовні позначення, символи. Відповідно, вона 

завжди перебуває в безкінечному потоці інформативних складових, які 
потребують безперервного дешифрування. Тому людина завжди є 

залежною від інформативного посередництва знаків. «Знак – це те, що у 

певному сенсі або відношенні замінює для когось інший об’єкт» [4, с. 157]. 

Головною функцією знака є репрезентація – певного роду посередництво 
між істинним значенням речі та тим, якою вона постає перед людиною.  

Саме для людей характерним є уміння рефлексивно видозмінювати речі на 

знаки, щоб зробити їх більш характерними для свого життєвого циклу. 
Адже «люди змінюють своє довкілля на середовище (життєсвіт на 

видосвіт), в якому кожен може точно орієнтуватися» [3, с. 17]. 

Важливо розуміти роль правильного процесу дешифрування знаків 
у сучасному світі, адже він має вагомий вплив на істинний і правдивий 

погляд на світ. Різні типи знаків (ікона, індекс і символ) по різному 

(при)відкривають для нас світ речей. Однак значення, смисли та символи 

знаків є завжди в певній кореляції з людиною, її життєсвітом, цінностями 
та ідеалами, які будуть мати безумовний вплив на 

правильність/неправильність їх дешифрування. Відповідно для адекватного 

існування людини у світі їй варто дещо (при)відкрити власну дійсність і 
«дозволити заглянути туди Іншому», щоб шляхом певної «домовленості» 

сформувати одностайний погляд на світ. 

Тому, дослідивши семіотичні та герменевтичні аспекти, які діють у 
процесі нашого намагання зрозуміти світ, можемо стверджувати, що хоча 

дані позиції за процесом здійснення суттєво відрізняться, але обидва 

підходи спрямовані на те, щоб допомогти людині найбільш точно 

відобразити реальний світ та дослідити чинники, які впливають на його 
формування.  
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Інтернет вдосконалюється, як і засоби спілкування, абсолютно 

різні інтернет-платформи аналізують кожен наш пошук, для вдосконалення 
власної системи «вгадування» того, що нам потрібно. «Інтернет 

перетворився в більш соціальний і комунікативний інструмент і місце 

зустрічі, етичні проблеми перейшли від чисто даних, орієнтованих на 
людей, до більш орієнтованим на людину» [2].  

Отже, якщо ми говоримо про спілкування що відбувається онлайн, 

в соціальних мережах, слід зауважити «в залежності від конкретних онлайн-

соціальних мереж, існують різні можливості для спілкування і 
самовираження користувачів. На кожній платформі соціальної мережі у 

людей є кілька можливостей для взаємодії, є різні типи даних, які можуть 

бути зібрані з їх допомогою (наприклад тексти, відео, фотографії)» [3, 14 
p.]. Станом на 2020 рік варіантів для взаємодії з іншими людьми 

збільшилось і кожні півроку з’являються зміни на краще.  

Кожного дня ми використовуємо різні засоби для кращої передачі 
інформації. Та все ж залежить від соціальної мережі де ми перебуваємо і як 

ми зможемо там обмінюватися повідомленнями. Спілкуватися в онлайн 

режимі, та і взагалі, як ми зможемо передавати настрій цього дня. «За тим, 

як ми користуємося соціальною мережі (та які можливості вона нам дає) 
можна розділити на кілька категорій» [3, Р.16-17]: 

- соціальні мережі, на основі профілів. Ця категорія для тих, хто 

хоче висловити свою думку та спілкуватися з різними людьми на різні теми 
(Facebook, MySpace). «Серед соціальних мереж Facebook є першим 

ресурсом, що належить до соціальної сфери людей (друзі, родина, праця 

тощо) де люди діляться контентом, зокрема, про їх особисте життя, інтереси 

і діяльність» [3, Р.16-17]; 
- соціальні мережі мікроблогів. Тут вже відмінні від першої 

категорії засоби спілкування. В цій категорії «фокусуються на загальному 

повідомленні, яке повинно бути коротким і зрозумілим (Twitter)» [3, Р.16-
17]. Twitter як платформа для журналісти «як часто описується сайти 
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«аматорської журналістики» де люди діляться контентом, особливо про 
конкретні і поточні події, ситуації» [3, Р.16-17]. 

- контент-соціальні мережі. До речі, саме ця категорія є дуже 

популярною. Що серед підлітків що серед знаменитостей. Ця категорія 
«фокусується на контенті, що розміщується користувачами» [3, Р.16-17] 

(YouTube, Instagram).  

Користувачам різних соціальних мереж, вдосконалюють засоби 

спілкування (на прикладі «Telegram»): 
- нові анімовані смайли. Смайли (цифрове зображення, яке 

додається до повідомлення в електронному зв’язку, що висловити певну 

ідею або почуття) були створені для більш яскравого відтворення емоцій у 
текстовому повідомлені. Зараз вони стали не просто яскравим додатком до 

вашого повідомлення, маючи ціль додати яскравості, вони стали 

анімованими. Також є емодзі, але чому ж різниця смайли та емодзі? «Емодзі 
це той самий смайл, відмінність полягає в тому, що смайлом ми називаємо 

значки з обличчям, які виражають різні емоції, а серед емодзі можна знайти 

будь-які малюнки (автомобілі, природу, людей, їжу)»[1]. 

- знайти нових друзів стало ще легше. Тепер є можливість стати 
видимим для інших людей поряд. Ця ситуація показує, що штучний інтелект, 

на базі якого працюють багато соціальних мереж, легко знайде вам людей 

щоб поспілкуватися. Обновлення дуже відрізняється від минулого 
функціоналу «Telegram», тепер в ньому є багато чатів, які нам стануть в 

нагоді в роботі, повсякденному житті.  

- коротке відео повідомлення (аудіо). Наразі дуже популярна 
функція. Є можливість передати коротке повідомлення, не використовуючи 

тексту, а просто зняти на камеру, все що хотіли сказати. 

Зростаюча популярність на усі соціальні мережі та швидкий обмін 

будь-якою інформацію привертає увагу до теми суспільства в мережі. 
Завдяки інтернету з’явилась нова культура, нове суспільство, яке нам 

важливо досліджувати. 
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Період кінця ХХ-поч. ХХІ століття співпадає із високим розвитком 

інноваційноваційних цифрових технологій, котрі супроводжуються рядом 

змін, вагомих для цілого суспільства. Яскравим прикладом є активне 
використання штучного інтелекту, що дозволяє суттєво реорганізувати 

систему обслуговування мільярдів клієнтів по цілому світі, змінюється й 

система комунікаційних як міжгрупових так й міжнародних зав’язків, а 
здобутки генної інженерії змушують суспільство по-новому поглянути на 

людину, як біологічний механізм, до слова, останні дослідження дають 

можливість визначити свої генетичні корені, котрі сягають на десятки 
поколінь назад. Проте, яким би потужним й перспективним не виглядав 

сучасний розвиток технологій, ми не можемо забувати про його 

взаємозв’язок із продукуванням ризиків. Можемо сказати, що у сучасному 

суспільстві відбувається індивідуалізація й атомізація індивіда, формальні 
інституційні важелі суспільного розвитку змінюються, поступаючись 

місцем неформальним, сфера науково-технічного прогресу знаходиться у 

постійному своєму рості, й розвивається у прискореному темпі, поруч із 
цим прогресом модернізація суспільства зіштовхується із цілим рядом 

нових проблем, обтяжених новітніми ризиками. Досить слушною у цьому 

випадку є думка численних дослідників теорій інформаційного й 

мережевого суспільства про те, що жодна новітня технологія не здатна 
пророкувати яким буде суспільство через десятки років, як і жодне 

суспільство не може передбачити як саме і наскільки розвинуться 

технології. 
Сьогоднішні ускладнення, зумовлені поширенням пандемії є 
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достатнім доказом для більшості науковців того що підтвердити ці ідеї. 
Адже найпотужніші інноваційні методи й підходи сучасної медицини 

виявилась безсилими перед небезпекою. Яскравим прикладом чого є 

величезна кількість смертей, й зараженість вірусом достатньо відомих 
людей, зокрема й представників світової політичної еліти. Наслідком цієї 

неспроможності є економічні й політичні кризи, котрі зовсім скоро 

відобразяться на усьому світі. До слова, у тезах сучасних філософів досить 

часто звучить звинувачення у сторону глобалізації стосовно поширення 
ризиків, оскільки відкритість суспільства  руйнує будь-які кордони. У 

ситуації, коли все навколо погрожує виникненням гіпотетичної небезпеки, 

складається враження ніби цієї небезпеки насправді немає, те саме 
стосується і порятунку від небезпеки: якщо немає надії на нього, то можна 

про нього не думати взагалі. 

Серед найбільш відомих імен, пов’язаних із дослідженням ризику 
можемо зазначити У. Бека, Н. Лумана, Е. Гіденса, З. Баумана, Ж. Бодріяра. 

Окрім того варто також відзначити здобутки й українських вчених, зокрема 

Л. Рижак, Д. Демчук, В. Воронкова та ін. 

Попри достатньо широкий спектр наукових напрацювань, сьогодні 
все ще спостерігаються певні труднощі щодо трактування поняття ризику. 

До прикладу, у своїх наукових розвідках Н. Луман намагався надати 

поняттю ризику форму, шляхом розрізнення ризику й небезпеки за 
допомогою двох особливостей суспільних втрат: можливі втрати 

розглядаються через призму прийнятих рішень, і тоді ми говоримо про 

ризик,  або причини таких втрат безпосередньо пов’язані  із навколишнім 
середовищем, і тоді ми говоримо про небезпеку» [3, с. 31]. Іншими словами, 

різниця між ризиком і небезпекою полягає у позиції спостерігача. Те, що 

для одного є ризиком, для іншого – небезпека. Наприклад, ризик (як ризик 

в результаті рішення) може накопичуватися, акумулюватися, однак для 
того, хто приймає рішення небезпека залишається постійною. У цьому сенсі 

ризик – перевага суб'єкта, котрий приймає рішення (індивіда або 

соціального інституту). 
Відомий німецький соціолог У. Бек проблему поширення ризику 

безпосередньо пов’язує з одного боку із стрімкою індустріалізацією, й 

непередбачуваними наслідками модернізації суспільства. Виходячи із цієї 

точки зору, можемо визначити ризики як систематичні взаємостосунки 
суспільства із загрозами й небезпеками, індукованими і виробленими 

процесом модернізації як таким [1]. Ризики, на відміну від небезпек 

минулих епох, є наслідком загрозливої сили модернізації і почуттів 
невпевненості і страху як її наслідків. Помилковим на думку Е. Гіденса 
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також є твердження, що передусім потрібно боятись тих ризиків, котрі 
безпосередньо пов’язані із можливістю знищення світу. Такого роду 

ризики, зауважує науковець виникають у результаті зростаючого процесу 

глобалізації, й відображають її зворотній бік. Вони нікуди не зникнуть 
допоки існує сучасність з її стрімкими соціальними і технологічними 

змінами, що саме по собі викликає абсолютно непередбачувані наслідки та 

ризики [2, с. 24]. Криза сучасної цивілізації в глобальному вимірі сприяє 

посиленню ризику в глобалізованих процесах, що призводить до 
поширення ризиків, антропологічних катастроф, різноманітних форм 

дестабілізації і руйнування соціуму в усіх сферах суспільного життя, які 

детермінуються дією хаотичного руху потоків, непередбачуваності й 
непрозорості. У поняттях «ризику», «хаосу» і «кризи» кристалізуються всі 

проблеми сучасного соціуму, в яких зосереджуються  протиріччя 

цивілізації в одне єдине ціле.  
Підсумовуючи, хочемо акцентувати на тому, що сучасний розвиток 

суспільства нагадує структуру нелінійної соціальної системи, яка 

самоорганізується на шляху трансформації старих структур, породжуючи 

різного роду ризики. Через постійні трансформаційні процеси практично 
неможливо попередити чи призупинити їхнє поширення, що зумовлює 

розвиток певної стресогенності, невизначеності, кризовості. Дослідження 

ризику щоденно набирає ознак актуальності й необхідності 
мультисциплінарних підходів до його визначення. Окремим аспектом, на 

нашу думку є трансформація соціальних цінностей у суспільстві ризику, 

зокрема набуття вагомості таких їхніх аспектів, як свобода, безпека, 
солідарність й довіра. 
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Філософія абсурду – напрям філософії, в котрому людина 
розглядається у контексті її стосунків із беззмістовним і ворожим до 

людської індивідуальності світом [1]. «Абсурдна свідомість» виникає як 

наслідок відчуття «закинутості», рефлексій стосовно втрати себе, або 

безрезультатного пошуку сенсу. Абсурд традиційно розуміється у 
філософії, як «інше буття», проте традиція розуміння абсурду, як дечого 

небажаного, еквівалентного до поняття «хаосу», протилежного гармонії 

Всесвіту та Природи, походить ще від часів Античності. Поняття «абсурд» 
греки використовували для позначення логічної помилки, суперечності або 

беззмістовності міркувань.  

Належного онтологічного, філософського осмислення феномен 
абсурду отримав лише у ХХст. Хоч абсурдність і суперечить законам буття, 

та в цьому запереченні завжди до самого буття звертається та стверджує 

його. Абсурд не можна називати небуттям, в значенні «ніщо», навпаки, це 

особлива форма буття, «інше буття», «існування без сутності». Лише з 
середини ХХ ст. проблема абсурду стає однією з центральних, в першу 

чергу, для філософії екзистенціалізму. Світові війни, Голокост, концтабори 

та великі диктатури, масові безкарні вбивства – похитнули фундамент 
«класичної» онтології. Філософи-екзистенціалісти вбачали трагедію 

існування людини у конфлікті між її необмеженою свободою та обов’язком 

нести відповідальність. Готовність людини радше віддати власну свободу 
іншому лише б позбутися від тягаря відповідальності.  

 Поняття «відчуженості» й «абсурдності» визначають 

«метафізичний стан людини у світі» [2]. Сьорен К'єркегор у трактаті «Або 

– або» описує людину, як «самотню, покинуту», що стоїть у «безмірному» 
ворожому світі, який іменується «нерозумінням». У к'єркеґорової людини 

немає ані теперішнього, ані минулого, ані майбутнього, невідомо звідки 

вона прийшла і як закінчиться її шлях:  закинутість, самотність, 
відчуженість від Іншого, –  ось ознаки людини, яка приречена на зустріч з 

Абсурдом. Тому у своїх роботах С. К’єркегор зосереджує увагу на 

конкретній реальності людського життя – буття «одиничного індивіда», 

його особистому виборі та  відповідальності. Подібно до Авраама, який 
прийняв абсурдність божої волі і піднявся на найвищий щабель віри, 

готовий пожертвувати власним сином Ісааком. Кожна людина робить вибір: 

прийняти Абсурд чи зробити крок назад у безпеку ілюзій. Неможливо 
прийняти абсурдність буття не переборовши себе. Щоб ствердитись в 
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цьому світі треба спочатку знищити себе.    
 «Міф про Сізіфа» Альбера Камю, де підзаголовком є «Ескіз 

філософії абсурду» починається такими словами: «Є тільки одна дійсно 

серйозна філософська проблема - проблема самогубства. Вирішити, варте 
чи не варте життя того, щоб жити, означає дати відповідь на основне 

питання філософії» [2]. 

 «На відміну від Марселя і Сартра, Камю не прагнув створити 

філософську систему, а тяжів до образного типу мислення, яке 
простежується в його есеїстиці» – слушно зауважив Д. Наливайко [3]. Есе – 

ось найкраща письмова форма для виразу відчуття абсурдності, 

незакономірності та незавершеності світу.  Камю ні у що не вірить, в тому 
числі і в розум, як в божественний, так і в людський, який передбачає 

закономірність, логічність, усвідомлення історичного прогресу і претендує 

на можливість соціального подолання універсального абсурду. Все реальне 
– чуже для свідомості, випадкове, а отже, абсурдне. Абсурд і є реальність. 

 Камю пише, що Сізіфа варто уявляти щасливим. Навряд чи 

пересічну людину влаштує таке «щастя», основою якого є марна праця. Але 

можливо, усвідомивши, що будь-яка праця може врешті решт виявитись 
марною, людина зможе позбавитися від тиску зовнішнього світу, не буде 

бігти, намагаючись випередити темп, який реальність постійно 

пришвидшує. Складне завдання – усвідомити абсурдність власного буття і 
продовжувати вести соціально-активне життя, творити, досягати  нових 

вершин, знаючи, що камінь, як в Сізіфа, може знов покотитися вниз. Не 

виключено, що саме в наш гетерогенний вік постійного зростання потоків 
інформації, розширення віртуальної реальності та панування «клікової 

культури», усвідомлення абсурдності власного буття стане не прірвою або 

глухим кутом – але новим способом примирення «закинутої» людини з 

навколишньою дійсністю. Хіба події останніх місяців – всесвітня пандемія, 
запровадження карантинного режиму та вимушена ізоляція, не є тому 

підтвердженням?      
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Ми існуємо у світі, де поділ людей на певні групи давно є нормою, 

але така методика не є винаходом сучасності, адже це продовжується сотні 

тисяч років. Але також існує власне людське «Я», яке має право вибору 

віднести себе до певної групи людей або існувати осторонь цієї «традиції». 
З цього випливає логічне питання, де ж тоді може знайти собі місце 

особистість, при цьому не керуючись думкою суспільства, в якому ми 

живемо, а набути власних переконань? 
З самого народження людина починає боротьбу із зовнішнім світом, 

паралельно вивчаючи його. В цьому нам допомагають наші рідні та близькі 

люди, які на момент нашого несформованого світобачення є нашою єдиною 
опорою. Але попри це боротьба не припиняється протягом усього нашого 

життя. В своїй роботі Зигмунд Фрейд пише: «Масу явно об'єднує якась сила 

... Коли індивід втрачає в масі своєрідність і дозволяє іншим впливати на 

себе, створюється враження, що він робить це тому, що у нього існує 
потреба бути швидшим в злагоді з іншими, ніж в антагонізмі, тобто, 

ймовірно, все-таки через любов» [2, c. 247]. І в цьому виразі ключовим є 

слово любов – почуття, філософський та психологічний стан те, що може 
нас або направити в правильну течію або потягнути за собою в прірву. 

Попри це З. Фрейд вважає, що любов – це людський шлях до суспільства, в 

яке людина приходить індивідуальністю,  потрохи втрачаючи первинний 
запал. Це пояснюється тим, що особа знаходить в масі ту людину або групу 

людей, які схожі або є її ідеалами, недосяжною точкою буття в існуванні 

самої людини. Про це З. Фрейд пише так: «При закоханості більша частина 

нарцисичного лібідо переміщається на об'єкт. При деяких формах любові 
переваги кидаються в очі, які об'єкт замінює на свої, ніколи не досяжний 

ідеал Я. Його люблять за досконалості яких жадали для свого Я і які 

обхідним шляхом хотіли б здобути для задоволення свого нарцисизму» [2, 
c. 269]. 

Найбільшої уваги в роботі З. Фрейда «Психологія мас та аналіз Я» 

приділяється агресивній діяльності суспільства, яке тим чи іншим способом 
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нав'язує іншим свої власні переконання, заволікаючи індивідуумів до такої 
самої діяльності. «Маса імпульсивна, мінлива і збудлива. Нею майже 

виключно керує несвідоме» [2, c. 281]. Маси створюють ілюзії як для себе, 

так і для інших, які є основою їх існування. Фрейд порівнює таку поведінку 
з релігією:  «По суті, як кожна релігія є такою релігією любові по 

відношенню до всіх, хто до неї належить, так і кожна релігія схильна бути 

жорстокою і нетерпимою до тих, хто до неї не належить» [2, c. 278]. У цьому 

автор приховує двобічність існування мас, які, будучи завідомо відділеною 
групою людей, ділять інших на такі самі підгрупи.  

Але потрібно усвідомити, що проблема не тільки в оточуючих, а 

також в самій людині як індивідуальності. «Я» як філософське існування 
має багато проблем та неточностей, які підкріплюються людськими 

емоціями, почуттями, спогадами, планами на майбутнє, переживаннями, 

або іншими сталими переконаннями. Також кожна людина має потреби, 
особливо як індивідуальність або біологічний вид, і проблеми можуть 

з'являтися вже тоді, коли ці самі потреби не співпадають, наприклад, з 

матеріальним становищем. Це вже може бути відправним пунктом, з якого 

людина не спробує сама переосмислити певні життєві позиції, не 
придушить своє власне «Я» собі ж на користь, а почне прислухатися до 

суспільства, яке буде знищувати людську індивідуальність, не даючи особі 

права власного вибору. Таким чином, особистість почне існувати як 
частина маси, які як не найкраще описав З. Фрейд: «Так як маса не 

сумнівається в істинності чи хибності своїх аргументів і має при цьому 

усвідомлення своєї сили, то вона настільки ж нетерпима, як і довірлива до 
авторитету. Вона поважає силу і мало піддається впливу доброти, що 

означає для неї лише свого роду слабкість. Вона вимагає від своїх героїв 

сили, і навіть насильства. Вона хоче, щоб нею володіли, щоб її 

придушували. Вона хоче боятися свого володаря. Будучи в основі 
надзвичайно консервативна, вона живить глибоку відразу до всіх 

нововведень і успіхам – і безмежне благоговіння перед традицією» [2, c. 

254]. 
Але що ж заважає людині протистояти суспільству? Соціальний 

страх – страх не бути одним цілим з іншими, бути виродком, ізгоєм. В масі 

стирається поняття відповідальності, адже ти схиляєшся до того, що 

відповідальними за все є герої суспільства, яким ця сама маса поклоняється, 
але в певний момент принижує, якщо щось було зроблене проти їх власних 

переконань. Саме соціальний страх є ядром так званої совісті, яка 

пробуджується в Я не завжди, а саме в потрібний момент. 
З усього вище сказаного випливає, що проблема суспільства і 
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людського Я існує і формується вже достатньо давно, але їх взаємодія не 
йде на користь «індивідуальності»: «У масі стираються індивідуальні 

досягнення людей, і завдяки цьому зникає їх оригінальність». Попри це 

людина все одно не повинна віддалятися від суспільства, адже є ризик стати 
непотребом, втратити усе набуте, не маючи змоги принести користь навіть 

собі. 
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 Сучасне споживацьке суспільство як рибальська сітка заполонила 
все людство. Більшість людей нині намагаються показати себе як 

конкурентоспроможний товар, обгорнутий в привабливу упаковку. 

Колообіг споживацьких очікувань у гіперспоживацькій ері полягає в тому, 

що не тільки ми очікуємо, але й від нас. Насправді, здивування у людини 
може викликати те, що перевершило її саму, тому кожен прагне 

презентувати себе як ефектний, якісний товар, який мусить відповідати 

рівню споживацьких очікувань [1, с. 82]. 
 Інакше кажучи, людська ідентичність деформується під впливом 

споживацького суспільства, перетворюючи її на товар для споживання, а 

тому «Я» нині комодифікується, тобто перетворюється на товар, який 

потрібно рекламувати, активно просувати на ринок, де висока конкуренція. 
Отже, пояснюючи, що означає комодифіковане «Я» варто сказати, в першу 

чергу, про новий тип персональної ідентичності(цей тип досі у процесі 

свого формування), який тісно пов’язаний із самопрезентацією [1, с. 83].  



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

87  

 Самопрезентація свого роду – проєктація самого себе публіці, 
проте, коли споживання торкається приватного «Я», воно спустошується, 

адже публічне «Я» бере верх над особистим. Нині соціальні актори 

найбільше зусиль витрачають на ефектну й продуману наперед 
демонстрацію своїх рис, здібностей, на ідеалізацію самих себе. 

 Нині головними способами комодифікації людського «Я» є 

самореклама та привертання симпатії.  

 По-перше, більшість прагне представити себе з кращого боку, чи 
задля перспективної роботи, або через симпатію до людини, загалом 

справити гарне враження на когось. Проте, враховуючи тільки ці аспекти 

не можна скласти повноцінне уявлення про особистість, це вважається 
лише першим враженням. Цього замало для розпізнавання внутрішнього 

«Я». 

 По-друге, наводячи банальний, але актуальний для кожного 
приклад – візуальна культура селфі. Людина позиціонує себе як рекламу на 

соцмережовому ринку [1, с. 88-89]. Гарна світлина стала запорукою успіху, 

але цей ідеалізований світ(тобто на фото) не є цінним. У ньому немає нічого 

спільного з нашим духовним «Я». Найбільша цінність – це життя та 
правильне сприйняття себе, а сьогодні людина зосереджена на своїй 

публічності, успішності та гарному вигляді; вона працює на гарну картинку 

на соцпросторах. 
 Таким чином, сучасна комодифікація людського «Я» передбачає 

втрату внутрішнього «Я» як цілісного організму. На зміну приходять 

нестабільні й конфліктні соціальні óбрази себе (Я-для-інших), призначені 
для вигідної самопрезентації в певній ситуації і перед певною публікою [1, 

с. 93]. Саме тут втрачається індивідуальність й несхожість. Визнання 

привертання симпатії,  самореклама стають ключовими стратегіями 

самопрезентації для сучасних соціальних акторів. Нові комунікаційні 
технології та цифрові девайси заохочують індивідів публічно розкривати 

своє приватне життя в Інтернеті, перетворюючи себе на медійний товар для 

споживання. Світ змінюється і спричиняє за собою зміни у поглядах людей 
та їхнього відношення до свого» Я», проте вічно незмінними залишаються 

цінності, однакові для всіх. Проте «ситуативна людина» віддана 

ситуативним цінностям. 

 Сьогодні в тренді бути природнім, самим собою, але більшість 
сприймає це як виклик. Наш духовний стан має бути збалансованим із 

зовнішнім світом, адже без адекватного сприйняття себе неможливе 

адекватне сприйняття інших. Комодефіковане «Я» –це продукт, який 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

88  

створюється під впливом соціальної думки й вимог, та який згубно, на жаль, 
впливає на долю загальнолюдських цінностей. 

Література: 

1. Дениско П. Комодифіковане «Я» – новий тип персональної 
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Вчення Чарльза Дарвіна нерідко вважається таким, що спростовує 

Аристотелеву доктрину про те, що усе на світі має свою мету, або «кінець». 
Аристотель сформував чотири базові питання які ми можемо поставити з 

метою визначення будь-якої речі: (1) з чого це зроблено? (матеріальна 

причина); (2) яку структуру має дана річ? (формальна причина); (3) з чого 
це почалося? (діюча причина); та (4) яка її мета? (цільова причина). З 

грецького слова «мета» (τέλος) походить назва телеології – вчення про 

пояснення розвитку в світі за допомогою кінцевих, цільових причин. 
Безумовно, природничо-науковий підхід – особливо це стосується 

біологічних дисциплін –  сьогодні виключає (у строгому сенсі цього слова) 

трактування будь-яких явищ, що відбуваються у природі, як таких що 

можуть мати певну мету. Таку позицію можна проілюструвати наступним 
ходом міркування: таким ж чином як процеси вивітрювання гірських порід 

відбуваються без жодного керування цих явищ певною метою, серед усіх 

випадків еволюції будь-якої складової органічного світу не має місця 
жодній цільовій причині у такому вигляді як її розуміємо ми.  

Але що означає «у такому вигляді як її розуміємо ми»?  Питання про 

те, чому щось відбувається може осмислюватися у двох різних контекстах. 

До прикладу, питання «чому ти їдеш на роботу?» ставить за мету дізнатися 
про наміри особи, якій воно адресується; в той час як відповідь на запитання 

«чому тане крига?» повинне нести в собі пояснення механізму танення 

криги, іншими словами – тлумачити, яким чином це відбувається. В даному 
випадку, природнича наука змушує нас давати відповіді лише на подібні до 
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другого запитання, а запити спрямовані на визначення намірів – відкидає. 
Проте, чи є це правильним та чи можемо ми повністю відмовитися від 

такого погляду на еволюцію? 

Варто зазначити, що головна особливість взаємодії людських 
особин (з появою у суспільстві культури), яка, безперечно, є унікальною для 

нашого біологічного виду, полягає у обґрунтуванні, поясненні будь-якого 

нашого вибору, позиції або точки зору певними причинами, без яких наше 

осмислене існування легко можна поставити під сумнів. Якщо це відіграє 
для нас таку значну роль і стосується чи не усіх сфер діяльності, логічним 

буде стверджувати, що людська природа повсюдного визначення та 

прояснення причинно-наслідкових зв’язків простежується і в сфері 
наукового пізнання. Не можна мати жодних сумнівів стосовно того, що 

кожен метод, який застосовується у науці, в кінцевому, ґрунтується на 

певних нормах та положеннях які існують завдяки соціальним інституціям. 
Іншими словами, навіть в науці нам важко уникати того, до чого ми тяжіємо 

за своєю природою – пошуку зв’язку та причинності між усім, що є 

предметом наших досліджень.  

Така риса може здаватися певним обмежувачем наукового пізнання: 
керуючись думкою про те, що природні явища можуть мати сенс та зв’язок 

лише у людській свідомості, ми заключаємо, що така позиція накладає 

суспільні норми на бездумні та сліпі процеси розвитку органічного світу, 
які не здатні ані заглядати наперед у майбутнє, ані визначати для себе певні 

цілі, відповідно, такий погляд приведе до хибних уявлень про еволюцію.  

Утім, дивлячись на це під протилежним кутом, можна заключити, 
що погляд на еволюцію в контексті мети (або намірів) дає нам можливість 

осмислювати все у новому, значно ширшому сенсі: ми можемо розглядати 

речі, що оточують нас у природі, такими, що могли б мати певну мету, 

навіть якщо в кінцевому варіанті вони її, все ж таки, не мають. У такої 
позиції є значна перевага – вона допомагає поглянути на світ з позиції 

цілого. Якщо предметом наших досліджень є адаптивна ознака х певного 

біологічного виду, то, керуючись таким поглядом, ми пояснюємо її не лише 
з точки зору, яку нам пропонує позиція, що виключає поняття мети, тобто 

тільки механізму її відтворення (наприклад, молекули гемоглобіну в крові 

ссавців переносять різні гази, включаючи кисень, що робить можливим 

процес дихання), але і розкриваємо адаптивну функцію, яка дозволила цій 
ознаці закріпитися у популяції процесом природнього добору (особи, які 

наділені мутацією, що спричиняє появу специфічного білка у їх крові є 

значно більш пристосованими до умов середовища, ніж ті, у яких дана 
мутація відсутня, відповідно, можна виразитися, що наявність гемоглобіну 
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має певну «мету», якою є підвищена пристосованість живих організмів).  
Таким чином, можна заключити, що поєднання двох поглядів на 

еволюцію живих істот (без виключення припущень про те, що у природі 

могла б мати місце концепція кінцевої мети) дає нам змогу робити більш 
розгорнуті висновки про ці процеси та формувати повніші, більш вичерпні 

та усебічні гіпотези про дані процеси, або, як виражається філософ Деніел 

Деннетт, це важливий «інструмент» мислення [1]. Тому, зовсім не 

обов’язково відноситися до телеологічного підходу в дарвінізмі з такою ж 
строгістю як робить це більшість вчених сьогодні. При цьому, важливо 

завжди усвідомлювати те, що подібні мисленні експерименти з наділенням 

природніх процесів цілями мають бути залучені у науку лише в тій мірі, в 
якій вони не будуть спотворювати її емпіричні висновки. 

Проте, у цій сфері залишається невирішеним наступне питання: 

якщо різноманітні концепти визначених наперед цілей насправді мають 
місце лише у людському суспільстві, то яким чином зі сліпих та несвідомих 

процесів еволюції органічного світу постали істоти, які кожен момент свого 

існування наділяють різними цілями та осмисленими поняттями 

(представники виду Homo Sapiens)? 
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Мета мого короткого есе полягає в тому, щоб висвітлити ключові 

принципи, які обґрунтував М. Шелер стосовно дослідження природи 

людини. У 1927 році виданий твір М. Шелера «Положення людини в 
космосі», який  став  знаковим для формування філософської антропології. 

Вказана праця є стислим узагальненням поглядів і важливим поворотним 

пунктом щодо проблематики, яка розглядалася в ділянці філософії людини. 
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М. Шелер визначає сутнісні особливості людини, які визначають 
її  як духовну  істоту, яка є частиною органічного світу. Він прагне 

проаналізувати природу людського розуму. Проте М. Шелер поставив  мету 

підійти до розуміння людини в цілому, зосереджуючи увагу на її відмінних 
рисах щодо інших представників тваринного світу, і вказати на такі 

специфічні якост, які визначають саме людську подобу. Він розробляє 

проєкт єдиної концепції людини. Спираючись на еволюційну теорію, 

доповнює її  тезою  про одухотвореність всього живого. Переживаннями 
наділене все живе, тому що життя – це саморух, самоорганізація, 

самодиференціація, самообмеження і самодіяльність. Переживання 

притаманне для кожної  істоти, проте можна виділити його окремі ступені 
на щаблях життя. Спільною рисою всього живого, на думку М. Шелера, є 

«чуттєвий гін, або порив», сліпе і темне ваблення [1].   

Перший ступінь характеризується тим, що переживання є ще 
недосконалим і несвідомим, у нього немає певних уявлень і навіть чітких 

відчуттів. На цьому етапі досить складно відрізнити ваблення і почуття, 

оскільки вони не диференційовані один від одного. Це тропізми рослин, 

рухи бактерії або навіть комаха, що біжить від проміння Сонця. На другому 
ступені проявляється «порив», як носій найпростішого переживання 

реальності як такої , що чинить організмові опір. Порив є властивістю 

кожної живої істоти, це є прагнення бути частиною живої природи. 
Інстинкти є вже модифікацією пориву. Інстинкт є успадкована або 

вроджена поведінка, що характеризує конкретний вид живої істоти. У 

тварин є найпростіша (асоціативна) пам'ять. У вищих тварин відбувається 
поступове звільнення потягів від програми, жорстко заданої інстинктами. 

Людині відкритий увесь світ, вся його різноманітність, порівнюючи з 

тваринами.  

Людина здатна сказати «ні» тим потягам, які є суттю прояву 
пориву. Людину відрізняє те, що вона може розрізняти предмети в їхній 

визначеності, тобто в їхній дійсності. Твариною керують властиві для її 

виду нервові центри, їй дане те середовище, яке специфічне для цього виду, 
оскільки є структурна єдність між морфологією, вродженими інстинктами і 

готовністю сприйняття навколишнього світу. Разом з реакцією на 

середовище змінюється і психофізіологічний стан, а разом з ним – і коло 

даностей. Тварина вічно «ходить по колу», вона не здатна вийти за межі 
заданої природою програми. 

«Принцип насолоди» не є фундаментальним для усього живого, 

проте є продуктом вже наступного ступеня «практичного інтелекту». Він 
сприяє відокремленню потягу  від інстинкту і насолода стає  метою сама в 
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собі. У людини це може призводити до всіх небачених в іншому живому 
світі залежностей і патологій, «а тому правильно сказано, що людина  може 

бути чимось вищим  або нижчим  за тварину, але ніколи не може бути 

твариною». Практичний інтелект означає наявність сприйняття і уявлень, 
осмисленої поведінки відносно нових ситуацій.  

Людині дана предметна дійсність, а поведінка визначається не 

інстинктами, але незалежними від психофізіологічного стану організму 

мотивами. Людина здатна стримувати свої інстинктивні імпульси, 
змінювати дійсність своїми діями. Окрім зовнішнього світу, у людини є світ 

внутрішній: тварина володіє безпосередніми переживаннями, тоді як у 

людини предметами стають також власні душевні стани – вона наділена 
самосвідомістю, самоідентичністю «Я». 

М. Шелер, спираючись на вчення Ч. Дарвіна, рішуче відкидає 

переконання про те, що інтелект є прерогативою тільки людини. Для нього 
інстинкт та інтелект не є абсолютно різними лініями життя. Наявність у 

вищих тварин зачатків «практичного інтелекту» свідчить про те, що 

відмінності за інтелектом між тваринами і людиною є чисто кількісними. У 

своїй праці М. Шелер пише: «Я стверджую, що сутність людини і те, що 
можна назвати її  особливим становищем, підноситься над тим, що 

називають інтелектом і здатністю до вибору…» [1]. Відмінність людини від 

тварини знаходиться за межами біології та психології, вона знаходиться 
навіть за межами «життя» взагалі. Людину робить «людиною» не наступна 

еволюційна сходинка, тим більше це не сходинка до однієї з функцій життя 

– інтелекту. Тут відіграє головну роль принцип, який протистоїть всякому 
біологічному життю в тому числі і людському.  

М. Шелер воліє називати принцип, який лежить в основі цієї 

специфічної для людини «світовідкритості», не розумом, але духом, що  

визначається як «певний клас емоційних і вольових актів»[1]. Але ні потяг, 
ні практичний інтелект не визначаються духом. Вони являють собою різні 

ступені розвитку «пориву», який був окреслений на початку.  

Оскільки в живій природі більшою біологічною силою володіють 
нижчі форми буття, а вищі живуть їхньою перетвореної енергією, то дух 

прямо не залежний від енергії пориву. Більш того, оскільки він протистоїть 

чисто біологічному життю, то сам по собі «спочатку позбавлений всякої 

власної енергії»[1]. Він здатний її направляти, «сублімувати», але потяги 
від нього незалежні. Силу суто духовним актам дає трансформована енергія 

пориву. Дух і порив утворюють два протилежні принципи, два атрибути 

буття. 
Згідно з М. Шелером, людина є істотою, здатною і покликаною 
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самореалізуватися, досягаючи в цьому процесі  свого покликання. Можемо 
дійти висновку, що М. Шелер у названій праці запропонував визначити 

сутність людини через порівняння її з іншими представниками органічного 

світу, завдяки порівнянню таких ступенів: чуттєвого пориву, інстинкту і 
практичного інтелекту. Наявність у людини духу, який робить її відкритою  

до світу, становить її сутнісну особливість. Реалізація духу носить 

персональний, особистісний характер, що визначає відмінності в житті 

людей, обумовлені їхньою взаємодією один з одним.  
Таким чином, природа людини у філософській антропології М. 

Шелера, з одного боку, зближується з тваринами і самими витоками життя 

в його когнітивно-еволюційному процесі, але, з іншого – вона підноситься 
над ним саме на рівні суто духовної рефлексії, контекстом якої стає 

відкритість до Світу як такого. 

Література: 
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 Наше суспільство досягло нового рівня розвитку. Сьогодні ми 

стоїмо на межі переходу до мережевого суспільства. Мережеве суспільство 

має чимало визначень, проте усі вони об’єднуються у тому, що для 
існування такого суспільства потрібні соціальні мережі. Мережеве 

суспільство є переходом до горизонтальних зв’язків, заснованих на 

медіамережах. Це форма суспільства, структура якої заснована саме на цих 

мережах.  
 Соціальна мережа – соціальна структура, що складається з безлічі 

вузлів, колективних та індивідуальних, та певної кількості відносин, що 

розуміються як сукупність зв’язків між вузлами [1]. Таким чином, соціальні 
мережі виступають особливим симбіозом соціального та технічного 

інструментарію, що потребує забезпечення для вирішення соціальних 
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задач. Адже самостійне функціонування вузлів, вилучених з мережі є 
неможливим у рамках розгляду комунікативного виміру даної структури.  

 Віртуальна соціальна мережа – інтернет-співтовариство 

користувачів, об’єднаних за певною ознакою на базі одного сайту, який і 
називають соціальною мережею. Отже, бачимо, що різниця між 

соціальними мережами та їх віртуальними аналогами полягає лише у 

необов’язковості географічної близькості членів останніх для підтримки 

зв’язку з іншими вузлами цієї мережі.  
 У 1998 р. була представлена ще одна концепція, авторами якої стали 

Стівен Строгач та Дункан Вотс. Вона пізніше стала відома як концепція 

«стисненого світу». Було доведено, що у мережах, які відповідають 
властивостям «стисненого світу», додавання малого числа випадкових 

зв’язків зменшує діаметр мережі, тобто, найдовший шлях між вузлами до 

найкоротшого. Дані дослідники зробили у свій час ще одне, не менш 
важливе відкриття. Мова йде про введення у науковий простір коефіцієнт 

кластеризації, що визначається як рівень близькості між непоєднаними 

різнорідними групами. На практиці такий зв’язок виражається у процесі 

розширення індивідом його мережі, тобто, кола спілкування, включаючи у 
структуру власних комунікацій людей, з якими особисто не знайомий. 

Знайомство відбувається завдяки посередництву спільних знайомих. 

Збільшення кількості зв’язків та пришвидшення комунікацій призвело до 
стрімкого зростання соціального капіталу.  

 Найбільш широким визначенням соціального капіталу з зазначених 

вище дослідників є визначення Роберта Патнема. 
 Роберта Патнем трактує соціальний капітал так: «У той час як 

фізичний капітал відноситься до фізичних об’єктів і людський капітал 

співвідноситься з властивостями окремих особистостей, соціальний капітал 

стосується зв’язків між людьми – соціальних мереж, норм взаємодії і 
довіри, що виникають у таких відносинах. У цьому смислі соціальний 

капітал тісно пов’язаний з тим, що ми називаємо «громадською гідністю». 

Різниця полягає у тому, що соціальний капітал звертає увагу на те, що 
громадська гідність найсильніша у мережах соціальних взаємовідносин. 

Суспільство багатьох достойних, але ізольованих особистостей абсолютно 

не обов’язково має багатство соціального капіталу» [2, с. 29]. 

 Чому розуміння поняття соціального капіталу є надважливим 
сьогодні? Існує два головних чинники плідного зростання соціального 

капіталу: спільне прийняття рішень та спільна діяльність, спрямованана на 

вирішення проблем. Отже, можемо казати, що оскільки сучасні соціальні 
мережі репрезентують горизонтальні зв’язки – ці два фактори є основою 
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існування інтернет-соціальних мереж, тому їх поява неодноразово 
примножила соціальний капітал. Оскільки, за статистичними даними 

самого Facebook, їх місячна аудиторія сягає позначок у 1,3-1,5 млрд. 

користувачів, а це, варто зазначити, лише одна соціальна мережа з багатьох, 
можемо сміливо казати, що соціальні мережі давно стали повсякденністю 

майже для кожного. Проводячи аналогії з соціальними мережами, що 

представлені поза кіберпростором, дослідники, намагаючись 

проаналізувати список друзів як коло спілкування індивіда, вважають цей 
список частиною соціального капіталу. Таким чином, кожен з нас вкладає, 

станом на тепер, набагато більше у накопичення соціального капіталу, ніж 

це було можливо до появи інтернету.  
 Рушієм розвитку суспільства завжди були та будуть кризові 

ситуації, тобто, умови, що спричиняють пошук шляхів для розв’язання 

проблеми. Цей процес ми спостерігаємо і зараз, тому сміливо можемо 
ставити питання: як змінилась наша комунікація через пандемію вірусу 

covid-19? Передовсім, людство зрозуміло користь інтернету: американське 

видання Quartz наголошує на новітніх рухах у Сполучених Штатах, що 

вимагають зробити інтернет надбанням громадськості, постаючи проти 
монополії телекомунікаційних компаній. Це б збільшило незалежність, а 

разом з тим і якість інтернету, дозволило б вільно використовувати доступ 

до всесвітньої мережі як для розваг, так і для роботи. 
 Варто зазначити, що професійна комунікація також змінюється. 

Зокрема, за даними BBC Future, йде переосмислення посад, виявляючи 

безкорисні та беззмістовні робочі місця, що не приносять жодної користі 
ані людству, ані природі, ані будь-якому іншому розвитку. «Факт, що багато 

людей працюють на беззмістовних роботах частково став причиною 

недостатньої підготованості перед covid-19, – зазначає BBC, – Пандемія 

окреслює безліч «непотрібних» робіт, що створюють брак робітників на 
ключових посадах, які могли б покращити ситуацію» [3]. Звісно ж, це 

призводить до масового безробіття населення, та чи зміниться стан речей 

після пандемії?  
 Робочий графік – перше, що зазнає змін, адже, оскільки люди 

працюють віддалено, – провідну роль займає виконання завдань, а не 

проведення певної кількості годин на робочому місці, які не гарантують 

виконання поставленого завдання. Це, як ми вважаємо, стане першим 
кроком до знецінення та поступового переформатування робочих місць, що 

не приносять користі ні компаніям, ні суспільству загалом. Пандемія 

представила нам виклики, пов’язані, у тому числі, з проблемами 
комунікації, тому найближчим часом, на нашу думку, відбудеться 
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переосмислення цінностей, у результаті якого акценти переходитимуть зі 
способів вигідного отримання інформації до вигідного обміну нею. 
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«Будь-яке слово має відклик, будь-яке мовчання – також» - мабуть, 
одна із основних думок Жан-Поля Сартра у творі «Екзистенціалізм – це 

гуманізм». Я спробую розібратись у цьому твердженні.    

Навіть якщо ви «маленька людина» у «ненажерливому» соціумі, що 

поглинає не ковтаючи особистості, то навіть тоді у вас є ви і ваш ВИБІР. 
Він проявляється у найменших дрібницях: не піти на пару чи проігнорувати 

дзвінок мами, обрати хлопця чи подругу, написати есе чи зробити 

презентацію. Звичайно, такі моменти просто стираються з пам’яті, а їх 
заміщають більш важливі події, і саме тоді ви відчуваєте, що перед вами 

стоїть ВІН (той самий) – вибір. І саме він йде об руку зі своєю соратницею 

– СВОБОДОЮ. Між ними ставимо знак дорівнює. Звучить доволі іронічно, 
коли усвідомлюєте, що єдине, у чому ви невільні, - то вічно робити (той 

самий) вибір.  

Ми живемо у соціумі, тому є очевидним, що наше рішення у будь-

якому випадку (більше чи менше) вплине на оточуючих. І саме тут постає 
питання доцільності вибору: на чию користь він має бути? Припустимо, у 

вас є дві (насправді три) альтернативи, які можна вичерпно назвати 

егоїзмом і жертовністю. Якщо щоразу наші вчинки йдуть на шкоду іншим, 
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то скоріш за все згодом ви залишитесь одні. Таке призначення егоїстів. У 
іншому випадку, віддаючи все, - втратите себе. Жертву знають лише мить. 

А результат в обох випадках залишається незмінним – самотність. 

Можливо, у лабіринті з мільйоном коридорів є лише один вихід.  
Ви можете обирати, що говорити, проте завжди будете спроможні 

змовчати. Оце і є третій варіант. До тих, хто зберігає нейтралітет, завжди 

ставились неоднозначно. І дійсно: то слабкість чи далекоглядність? Якщо з 

першим усе загалом зрозуміло: віддати думку на розгляд іншим – аж ніяк 
не викликає поваги. І саме тут контекст – найкращий порадник. Якщо ж ми 

говоримо про знання чи пошук якоїсь «істини», то чи не буде найкращим 

дійти до неї самостійно, не вбираючи у себе думки інших, і не розкидаючись 
власною? У такому випадку самотність – не завершення шляху. Самотність 

– реальна дійсність.   

Останньою фігурою постає СТРАХ. Якщо ми обираємо (чи не 
обираємо) будь-що, то хто підтвердить наше рішення. Кожне прийняте 

рішення викликає сумнів над його правильністю, сумнів породжує тривогу, 

а вже вона – страх. І правда, одне й те саме рішення, похвалене чи 

проігнороване якоюсь авторитетною для вас фігурою має різну вагу у 
ваших очах. Суспільство дає підтримку і притуплює почуття страху, але 

при цьому сповільнює машину рефлексії й обмежує незалежність. Але 

страх не зникає - він змінює маску. Якщо раніше ви боялись зійти зі шляху, 
то тепер вам ненависна думка залишитись наодинці зі своїми думками, які 

ніхто не хоче сприйняти.  

Знову повертаємось до егоїзму і жертовності. Як вже було згадано, 
в обох випадках ви помираєте у самотності. Різниця може здатись 

невідчутною і полягає в тому, що у першому випадку ви вірили у щось і 

творили це, щоразу боячись, а все ж приймали рішення на свою користь. У 

іншому ж – принесли у жертву свою самобутність, догоджаючи чужим 
амбіціям.   

Ваш вибір – ваше право і ваша суть, свобода і мука. А завтра все буде 

зведене нанівець, ви станете черговим прикладом впливу чужого (того 
самого) ВИБОРУ.  
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Людина в сучасному світі живе в постійному інформаційному 
потоці і затрачує енергію для її фільтрування та обробки.  Позитивним 

впливом глобалізаційних процесів є  розвиток різноманітних соціальних 

мереж та їх активного використання для особистих потреб та  часткової 
самореалізації і комунікації, ринкових відносинах, рекламі та піарі, 

політичних технологій і т.д.  

Сьогодні спостерігаємо тенденцію знецінення слова на користь 

малюнку, ілюстрації чи фотографії. Епістолярний жанр у сучасному світі 
«канув у Лету», рідко хто отримує листи чи яскраві кольорові листівки з 

привітаннями до уродин і релігійних свят. Проте в глобалізаційному 

інформативному вирі  суб’єктивно естетичні та квазіесететичні картинки, 
анімаційні картинки т. з. GIF чи короткі анімаційні ролики у музичному 

супроводі чи без активно використовуються в соціальних мережах або 

пересилають на електронні скриньки адресатам. Дійсно, це простіше.  
Гаджет завжди під рукою та й знайти потрібний контент не є надзвичайно 

складним завданням. 

Підтвердженням такої практики існує момент, коли на релігійні 

свята  отримуємо подібні повідомлення з іконами, картинами на релігійну 
тему та релігійні відео і поряд з ними привітання та побажання. Чи запитує 

себе індивід, чому саме в такий спосіб та чому саме через зображення ікони. 

Створено  чималий ряд анімацій, на яких навпроти ікони палахкотить свічка 
або переливаються світловими ефектами німби святих чи оздоба шат або 

Святий Дух у вигляді голуба робить певну траєкторію руху по анімованій 

релігійній композиції.  

Звісно, що духовне та естетичне сприйняття такого стану речей 
сприймається неоднаково, в залежності від суб’єктивного причиново-

наслідкового зв’язку. Вибірково  неприйнятно, недопустимо, незугарно, 

квазіестетично, а вибірково – яскраво, духовно, сучасно та красиво, радісно 
і світло. 
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Ймовірно, це суб’єктивне сприйняття та демонстрування своєї 
християнської релігійності чи релігійної ідентичності або потреби та 

побажання присутності Бога для свого ближнього. 

Індивід, християнин, на підсвідомому рівні вбачає в світлі та 
іконічному або релігійному зображенні красиве та божественне, і своїми 

діями намагається поширити це у цифрову вселену. 

Проблематика оцифрування релігійного простору дає поштовх на 

дискурс між профанним та сакральним. Чи ж в даному випадку профанне і 
сакральне не доповнює одне одного та створює своєрідну дуальність. Без 

профанного немає сакрального, без сакрального не існує профанне. І 

типологія анімованих ікон в даному випадку також різна: зустрічаються і 
канонічні стародавні зразки іконографії, наповнені світловими ефектами, та 

релігійні картини – більш реалістичні зображення святих та сцен з їхнього 

життя. 
Дане вивчення проблематики є актуальним з огляду на нові виклики 

глобалізації у культурному та релігійному просторі, та потребує додаткових 

досліджень, бо оцифрування релігійного простору може сягати його 

віртуальної реальності. 
 

 

СЮРРЕАЛІЗМ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ТВОРЧОСТІ РЕНЕ МАГРІТТА 

Бринь Еріка 

 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури 

Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І. 

 
Сюрреалізм. Більше ніж напрям в мистецтві, більше ніж один з 

різновидів модернізму. Це ілюзія світу ментального порядку, філософія 

революційних мотивів людського життя та діяльності у всіх сферах. 
Сюрреалізм – це відображення хаосогенного стану суспільства, яке 

циклічно прогресує та регресує, і зокрема, кожного індивіда, який 

еволюціонує у власній самосвідомості через рефлексійні прояви 

естетичного характеру.  
Сюрреалізм – це реакція: світу на людину, людини на світ, світу на 

самого себе та, за аналогією, людини на собі подібних. Мистецтво загалом, 

як і кожна конкретна його частина та галузь реагує на щоденні зміни в 
суспільстві, на більш чи менш глобальні його трансформації 
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різноманітними практиками. Цим мистецьким чи суспільним практикам 
характерні іронія до класичного спадку культури, інтерактивно-ігрове 

начало та естетичний релятивізм, який звертає свою увагу на абсолютну 

відносність буття. Це виклик фатичного перед вагомим, реального перед 
нереальним, загальноприйнятого перед неприйнятним. 

 Сюрреалізм, яким ми знаємо його сьогодні, являє собою поєднання 

мистецтва, науки та релігії - трьох фундаментальних засад цивілізованого 

культурного суспільства. Саме на основі цього поєднання вчений-філософ 
та дослідник явища сюрреалізму Артем Смолін репрезентує його до 

надреального. За визначенням автора «надреальне чи надреальність – це 

«всесвітнє полотно, що представляє з себе щось позамежне , яке 
знаходиться в найглибших  пластах колективного несвідомого і виступає 

квінтесенцією, що об’єднує основні сфери діяльності розумного людського 

існування» [3]. Аналізуючи філософсько-етичний вплив дадаїзму на ранній 
розвиток цього мистецького феномену, ми можемо побачити як сюрреалізм 

поступово переймає й інші наукові елементи. Наприклад, теорія 

психоаналізу Зигмунда Фройда, яка стала теоретичною основою 

сюрреалізму, була заснована на думці, яка трактує свідомість людини, як 
індикатор її істинної сутності, і через яку проявляються її поведінка та дії 

[3]. 

 В даній роботі ми розглянемо один з найрепрезентативніших зразків 
художнього мистецтва напрямку сюрреалізму. Творчість бельгійського 

художника Рене Магрітта чітко виділяється з ряду «традиційних» 

сюрреалістів, оскільки ще в «Маніфесті сюрреалістів» французького 
письменника та теоретика сюрреалізму Андре Бретона, було детально 

сформульовані такі особливості художньої свідомості художнього 

напрямку як епатаж, заперечення досвіду попередньої культури, зокрема її 

моральних основ, ірраціональність та алогізм [1]. Стосовно Магрітта, який 
однозначно належить до «школи сюрреалістів», можна помітити, що у своїх 

роботах він уникає епатування, при цьому застосовує «гру форм» 

поєднуючи між собою звичайні предмети і надаючи їй при цьому 
багатозначності.  

 Не винятком стала і його робота «Закохані», яка також відома під 

назвою «Коханці». Подвійність назви, яка фактично складається з певною 

мірою протилежних значень не є найдивнішою деталлю картини, оскільки 
навіть сама картина існує у двох варіантах. Та нас цікавить насамперед той, 

де увага героїв полотна не зосереджена на глядачеві. 

 Внутрішній, нестабільний від численних життєвих негараздів  світ 
митця чітко транспозитується на полотно. Замкненість, інтровертність, 
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незрілий дитячий страх до відповідальності є наслідком частого 
зображення «безликих» персонажів, спотворених або прихованих під 

певними предметами чи тканинами. Таке захоплення «грою в хованки» між 

персонажами картини та глядачем має декілька версій походження. За 
однією з них воно є наслідком дитячої травми після смерті матері, яка 

потонула, і тіло якої було знайдено з обтягнутою білою тканиною головою. 

Друга версія більш прозаїчна, і пояснюється пристрасним захоплення 

митця кінематографом, зокрема персонажем Фантомаса. 
 Картина Магрітта – це ребус, загадка, наповнена подвійними 

сенсами та таємничими символами. Мінімум деталей, точні геометричні 

форми, які накладаються при проекції на безформні предмети, «гра» з тінню 
та контрастом кольору, та найголовніше  - своєрідний екфразис, який 

поданий через асоціацію зображення з відомою сентенцією «любов сліпа». 

Тут ми можемо звернутися до одного з визначень сюрреалізму, як 
Абсолюту, який існує поза людським буттям. Адже «незрячість» 

персонажів є абсолютною, оскільки за власною всеохопною пристрастю 

вони не помічають ні світу навколо, ні недоліків один в одному. Таке 

пояснення характеризується ще однією метафорою – «втратити голову від 
кохання». Бо справді «любов» на полотні не просто сліпа, вона позбавляє 

здатності тверезо мислити та можливості раціональної побудови стосунків 

персонажів. Їх емпіричність зашкалює, при цьому втрачається духовна 
близькість та розуміння. Картина виступає монологом приреченості 

людських почуттів. 

 Однак існують різні версії трактування. Песимістичного чи 
оптимістичного характеру, ті які підносять зображене «кохання» до 

трансцендентальних вершин чи ті, які знецінюють «показову любов» до 

рівня інстинктивного пристрасного бажання. За думкою самого автора, 

картина набуває свого істинного сенсу лиш перед очима самого глядача, 
який проживає її через себе. Будь-яке з можливих трактувань назавжди 

залишається однобоким, примітивним та неповним, адже не існує 

розуміння, яке здатне пояснити феномен «високого чуття». 
 Завдяки близькості сюрреалізму з наукою, цю картину можна 

пояснити за допомогою одного цікавого модерністського філософського 

явища, назва якому - симулякр. При цьому, ми одночасно аналізуємо самого 

автора та контекст зображуваного. Ще за Платоном відомо, що симулякр за 
визначенням – це «копія копії». Дана детермінанта, досліджена філософом 

Бодріяром, дає можливість зрозуміти митця і наявність двох варіантів 

картини. Оскільки, одна з картин є копією уявленого спогаду Магрітта, то 
наступна, за аналогією, є «копією копії» цієї уяви, а сама уява є ніщо інше 
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як абстрактна неіснуюча субстанція мислення. Сам факт неіснуючого 
уявного, перевтіленого в цілком  просторово осяжний предмет художнього 

твору, дозволяє надавати йому значення симулякр. 

 Кожен художній зразок сюрреалізму – це трактат про сенсове та 
позасенсове, вічне та мінливе, істинне  та несправжнє. Це одна з тих частин 

матерії мистецтва, яка не зчитується легко. Післясмак невідомого досі 

захоплення, поєднується з відразою, оскільки картина здатна відкрити 

потаємний бік свідомості людини. Сюрреалізм – це революція 
стимульованого епігонічними ідеями мислення. Це пошук правди та 

абсолютне заперечення її існування. Сюрреалізм подвійний, та інколи, 

заперечує сам собі у власній опозиційності. Його зміст - не зрозуміти, а 
загадки – не вирішити, оскільки звернені вони до самої суті буття людини. 

Лише споглядання – наш уділ, а роздум – це найбільша нагорода. 
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Північний Ренесанс – це епоха, наповнена готичними мотивами, 

напруженими сюжетами і символами у мистецтві, не зовсім «відроджує» 

античність, але це не робить її менш значущою. Своєрідний, але водночас 
унікальний стиль, сформований у XV-XVII столітті, подарував світу багато 
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талановитих митців, твори яких привертають захоплені погляди і до 
сьогодні. 

Одним з таких є Ієронім Босх (справжнє ім’я Ієронім Антоніссун ван 

Акен, 1450-1516 рр.) – один з найяскравіших представників Північного 
Відродження, нідерландський художник, загадкова постать якого і через 

500 років після його смерті не перестає дивувати нас, а його роботи – це 

втілення таємничості і непізнаваності, вони є джерелом натхнення для 

сучасних художників, дизайнерів і режисерів. 
Особливе враження справила маловідома картина Ієроніма Босха 

«EcceHomo» («Оце Чоловік»). Цей твір викликає великий інтерес і 

простежується актуальність його змістовного і сенсового наповнення. 
Варто відзначити, що вся творчість митця дуже смілива, в ній втілилося 

безліч мотивів, які зародилися в його нестримній фантазії. І ця картина не 

виняток. Вона написана в 1480-1485рр. і належить до раннього періоду його 
творчості. «Ессе Homo» поряд з «Увінчанням терновим вінком», «Ісус іде з 

хрестом» та іншими картинами належить до циклу творів на тему страстей 

Христових і останніх днів земного життя Ісуса. Майже хрестоматійний 

образ, який багатьма митцями був описаний і зображений, Є. Босх 
осмислює і представляє по-новому. Перед глядачем постає жахлива сцена 

знущань над Ісусом. Римські вояки збичували Його, поклали на голову 

терновий вінок і за наказом Пилата вивели його назовні до натовпу. «І 
вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі, а Пилат до них 

каже: « Оце Чоловік» (Єв. від Івана 19:5). Але засліплені злобою люди, які 

тільки чекали смерті, відповіли: «Розіпни, розіпни». 
Картина вражає оригінальною і цікавою композицією: чітко 

поділена на чотири частини, наче по центру розташовується невидимий 

хрест, який створює майже рівні чверті. У верхньому лівому куті ми бачимо 

побитого і вимученого Ісуса на постаменті палацу Понтія Пилата в оточенні 
прокуратора і його прибічників. У правому нижньому куті – народ, який 

вимагає страти Христа; ворожі й загрозливі лиця змішуються в одне 

страшне, зловісне, багатоголове обличчя, яке жадає крові і страждань тому, 
хто прийшов допомогти, пробачити їм всі гріхи і спасти від вічних 

страждань. Над ними розташовується місто, яке зовсім не вписується в 

тогочасний історичний період і є ніби виринає з майбутнього. Складається 

враження, що вся картина ніби на перетині, і минуле начебто стикається з 
майбутнім, органічно переплітаючись, але,як не дивно,одразу цього 

непомітно неозброєним оком. Під постаментом частина картини, яку 

побачимо в останню чергу. Там зображені неясні силуети, які скоріше схожі 
на тіней, ніж на реальних людей. Існує припущення, що це образи тих, хто 
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замовив картину, але через невідомі причини їх пізніше майже стерли з 
полотна, але з часом вони знов проявилися. І тут звучить вже третя фраза, 

яку скоріш за все говорить монах: «Спаси нас Христос-спаситель».  

Картина є багатокомпонентна, багатошарова і, звичайно, дуже 
символічна. Кожен елемент є невипадковим і має своє значення. Можна 

припустити, що ті персонажі з моторошними обличчями, які вимагають від 

Пилата смерті Христа – це уособлення язичництва, гріховності, 

зіпсованості людської природи. Це підкреслюється дивними вбраннями і 
головними уборами, які ніби витягнуті з різних епох, що очевидно вказує 

на особливість людської природи, що не має ні часових, ні географічних 

меж. Зміна історичних періодів і правлячих династій не впливає на 
моральний світ людей,вони завжди залишалися однаковими. Жаба, яку 

бачимо на щиті у одного з чоловіків, – також є символом темної сторони, 

горя і  безвиході, а в алхімії (якою, як відомо, Босх цікавився)позначає сірку, 
яку пов’язують з наближенням диявола. Також сова, яку часто можемо 

зустріти на картинах художника, і яка причаїлася в кам’яній ніші над 

головою Пилата, є незмінним символом зла і сатани на полотнах Босха.                                                                                                   

Віддалений пейзаж, показаний в рожево-голубих тонах, нагадує 
сучасне для автора голландське містечко. У ролі центрового елемента 

виступає ратуша, виконана в стилі Північного Відродження. Саме місто 

символізує таке суперечливе життя, в якому з одного боку існує 
кровопролиття і несправедливість, а з іншого мирне і спокійне життя 

простого люду, який і не підозрює, що відбувається під його носом. З 

містом зв’язана ще одна особливість: на балконі у одного з мешканців 
вивішений червоний прапор з півмісяцем – прямою ознакою невірних, які 

зрадили Христа, що ототожнювалося тоді з мусульманським світом, який 

володів головними християнськими святинями. А міст, який неначе з’єднує 

часи минулі і теперішні, символізує перехід в неминуче майбутнє, яке є 
невідворотнім. 

Тему страстей Христових можна зустріти у творчості багатьох художників, 

і не тільки епохи Відродження. Так, цікаву паралель можна провести зі 
схожим твором Тиціана, і подивитись як представники Північного і 

Південного відродження бачили цю історію кожен зі свого боку і як вона 

втілилася на полотні, що було особливим і на чому акцентовано. 

Загалом творчість Босха апелює до інтуїції і внутрішнього світу 
людини. Цей твір не є втіленням ідеальної краси, як у інших ренесансних 

митців, а швидше наповнений дидактичним і пізнавальним сенсом, змушує 

думати, порівнювати і шукати прихований зміст. Картина з’явилася в часи 
змін, соціальних потрясінь, кризи світоглядів та різних викликів, які стояли 
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перед людьми, коли світ ставав іншим. Саме це робить твір актуальним і 
близьким для наших сучасників. 

Література: 

1. Жабцев В.М. Хиеронимус Босх. Минск: Харвест, 2011. 
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Галерея є важливою інституцією для сучасного мистецтва й 

культури України, якій властива тісна взаємодія комерційних та культурно-

просвітницьких функцій. Сформувавшись як соціокультурний феномен в 

ХХ ст., сьогодні галерейна діяльність зайняла міцну позицію в арт-просторі 
України та відіграє важливу роль у розвитку сучасного українського 

мистецтва. Оскільки це порівняно нове явище в українській культурі, 

галерея ще недостатньо вивчена, тому її теоретичне осмислення є 
надзвичайно важливим.  

В Україні галерейна справа комерційного спрямування виникає в 

період «перебудови», розпаду СРСР та з утвердженням незалежності нашої 
держави. Виникнення галерей сучасного мистецтва в кінці 80 – на початку 

90-х рр. ХХ ст. в Україні припадає на час культурного піднесення, яке 

викликало інтерес публіки до нових тенденцій у мистецькому просторі. 

Щодо висвітлення історичної ретроспективи становлення галерейної 
справи в українській культурі, то варто погодитися із систематизацією В. 

Хаматова, що розглядає розвиток українських галерей у три етапи. Перший 

етап – це час стихійного виникнення та становлення галерей (кінець 80-х 
рр. – 1995 р.), другий, часові рамки якого тривають з 1995 по 2002 р., 

характеризується становленням професійного підходу до галерейної 

справи, для чого важливою була діяльність Асоціації арт-галерей України. 

Третій етап, визначальною подією якого є заснування Спілки галерей 
України, розпочинається у 2002 році й характеризується творчою 

спеціалізацією, легалізацією та професіоналізацією галерей [1, с. 23]. 

Український живописець та дослідник мистецьких процесів В. 
Сидоренко свідчить, що на сучасному етапі галерейний бізнес поступово 
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структурується, а арт-ринок, складовою якого він є, — пожвавлюється [2, с. 
110]. Сучасні галереї активно реагують на світові культурно-мистецькі 

процеси, зберігаючи характерні особливості національного арт-ринку. Н. 

Булавіна зазначає, що сьогодні специфіку вітчизняної художньої активності 
формують переважно приватні ініціативи, серед яких і професійні галереї, 

які намагаються вибудовувати цивілізовані стосунки в арт-спільноті [3, c. 

55].  

На сучасному етапі помітна зміна в головних функціях галерей, що 
перетворюються в осередки освітньої діяльності сучасного мистецтва. 

Сьогодні галерея є багатофункціональною інституцією, що активно 

займається соціокультурною діяльністю, межі якої постійно 
розширюються. Як соціокультурна інституція, галерея вибудовує діалог 

суспільства і культури, а в умовах глобалізаційних процесів та постійних 

змін, взаємодія соціуму та галереї стає ще сильнішою, адже остання 
постійно розширює діапазон своєї діяльності й пропонує відвідувачам 

більш активні форми взаємодії: творчі вечори, лекції, бесіди, презентації 

тощо.  

Український галерейний процес сьогодні активно розвивається, що 
дає можливість організовувати масштабні проєкти, які популяризують 

актуальне мистецтво. На прикладах діяльності галерей простежено, що 

впродовж останніх років зростає вплив цих інституцій на розвиток 
сучасного мистецтва та збільшується важливість галерейної діяльності для 

української культури. Так, отже, можна впевнено сказати, що сьогодні 

галереї посідають вагоме місце в арт-просторі України та відіграють 
важливу роль у розвитку сучасного українського мистецтва та культури. 
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2. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до 
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століть. Київ: ВХ [студіо], 2008. 187 с.  
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Одним із найзагадковіших та наймістичніших вірувань індуїзму є 

шиваїзм, який проголошує поклоніння Шиві, як верховному божеству. Ця 

релігія цікава для дослідження і етапами свого становлення, і розвитком 
Шиви від небезпечного, демонічного створіння до Махадева (Величного 

Бога). Варто наголосити також на філософській складовій вірування: 

поєднанні протилежного, неоднозначній постаті самого Шиви, який з 
одного богу постає перед нами як запальний, емоційний та руйнівний у 

своїй люті, а з іншого – величний йог, творець мудрості. За розвитком 

образу його можна порівняти із біблейським богом Яхве, який на початку є 
жорстоким творцем, але потім його образ перетворюється у “спасителя 

народу” та стає милосердним. Ця тема є актуальною у наш час саме тому, 

що шиваїзм все активніше поширюється за межі своєї колиски – Індії та 

набуває популярності на Заході.  
Образ бога Шиви є досить динамічним та має досить чіткі 

характеристики у кожен період. Умовно ці періоди можна поділити на такі: 

Доарійський або період Хараппської цивілізації, Ведійський, період 
Упанішад, період Пуран. Серед вчених досі нема згоди, чи доречно 

відокремлювати Доарійський період, а разом з тим чи вважати його часом 

зародження культу Шиви. Деякі вчені вважають Хараппську (або Індську) 
цивілізацію індоарійською.  

Вважаю за доцільне трактувати високорозвинену Індську 

цивілізацію автохтонною, протоіндійською, яка дала народження культу 

прото-Шиви. Для племен Хараппської (Індської) цивілізації характерні 
аграрні символи та вірування. Культивувався лінгам – циліндр з 

напівсферичною вершиною, який означав фалос та символізував силу, 

родючість. У подальшій історії лінгам став основним символом Шиви 
(чоловічого начала), а також він супроводжується йоні (символом жіночого 

начала, богині Шакті). Окрім лінгаму поклонялися тваринам, зокрема бику, 

який у подальшому також став символом Шиви (бик Нанді – його тварина). 

Вважається, що в цей період зародилася йога і почала практикуватися 
аскеза, що також є важливою частиною вірування шиваїзму. Дослідниками 

були знайдені печатки і зображення божества, які британський археолог 

Джон Маршалл трактував як прото-Шиву в образі Пашупаті (Володаря 
звірів) та Йогешвари (Володаря йоги). 
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Із занепадом Хараппської цивілізації, у I тисячолітті до н. е., на 
території Індії розселилися арії, чиї уявлення змішалися із віруваннями 

автохтонного населення та настав новий етап становлення Шиви. У 

священних арійських текстах – Ведах, а саме в Рігведі, Яджурведі та 
Атхарваведі, згадується стихійний бог Рудра. “Рудрі, Богу жертв, гімнів і 

лікувальних засобів, ми молимося про щастя, здоров'я і сили. Він сяє в 

пишноті, подібно до Сонця, блискучий, як золото, добрий, кращий серед 

богів” [2,с.10].  Ведійський бог Рудра був втіленням бурі, грому, 
войовничості, смерті, хвороб та разом з тим в ньому вбачали захисника та 

цілителя. Він мав свою свиту – Марутів, духів, які були втіленням вітру і 

блискавки. Також до його кола входили рудри – дикі демони, які несли 
хвороби. Люди боялися демонічної сили Рудри та намагалися його 

задовольнити та викликати його милість. Епітет “Шива” (з санскриту 

“милостивий”) почали вживати, щоб викликати у Рудри прихильність.  У 
пізніших текстах Рудру почали ототожнювати з богом вогню Агні, називати 

Калагні (космічний вогонь), Угра (лютий), Бхіма (лякаючий), Шарва 

(лучник), Бхава (буття), Вастошпаті (охоронець сакрального порядку), 

Дакші-намурті (володар знань). Такий стрімкий розвиток образу Рудри 
пов’язаний із збагачення міфології, різноманітних сюжетів та легенд. В 

Яджурведі вперше з’явилася мантра “Ом намах Шивая”, яка є головною 

мантрою Шиви до наших днів. В результаті синтезу автохтонних та 
ведійських вірувань ми отримали Шиву-Рудру, який володіє руйнівними, 

лікувальними силами, володіє впливом над тваринами, великою мудрістю; 

йог та відлюдник; має за символи вогонь, лінгам, бика. 
Визначальним для образу та культу Шиви є період упанішад – 

священних трактатів, доповнень до Вед. Найвідомішою упанішадою 

стосовно бога Шиви є “Шветашвара-упанішада”, яка проголошує його 

Абсолютом. Об’єднує в ньому тримурті – робить творцем світу, охоронцем 
та руйнівником. Закладаються основи шиваїзму. “Перебуває у всіх особах, 

головах, шиях, в схованці (серця) всіх істот, Він - всепроникаючий, владика 

і тому - всюдисущий Шива” [1,с.121] . Нових характеристик набуває Шива 
в індійському епосі “Махабхарата”, де він постає захисником і борцем 

проти демонів-асурів, чого не було у ведійського Рудри. Його новим 

символом є тришула – посох-тризуб, який означає його троїсту природу. 

У період Пуран, або післяведійський, Шива об’єднався із творцем 
Брахмою та охоронцем Вішну у велику трійцю (трімурті) в якості 

руйнівника світу. За своїм піднесенням він отримав і нових символів. Серед 

них Рудракша (рослина, що означає сльози Шиви та яку використовували 
як прикрасу), Вібхуті (попіл – символ відсторонення від світу), Капала 
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(символ аскези), Ганга (небесна ріка), Нага (змія символізує контроль 
енергії), Слонова шкіра (перемога над гординею), Шкура тигра (перемога 

над хіттю), Півмісяць або Ардхачандра (контроль над розумом). У Шиви 

з’явилися нові імена та епітети, які підкреслювали його значимість та 
більше розкривали його значення, функції та характер. Наприклад, його 

називали Бхоленатхом, бо він покровитель простих людей та не вимагає 

великих почестей, прямолінійний. Гіріша – володар гір, бо за легендами 

проживає на горі Кайлас. Амарнатх – володар безсмертя, бо подарував 
мантру, яка долає смерть.  

Проте стрімкого возвеличення зазнав не тільки Шива-Махадев, але 

розповсюдження та розмноження зазнала і його община. За ведійського 
періоду це були відлюдники-шрамани, але пізніше прихильники бога Шиви 

об’єдналися у різноманітні течії. Найвідоміші з них: Пашупата – монахи-

відлюдники, які вірять в те, що душа зберігає індивідуальність у своїй 
єдності з Богом. Шайва-Сіддханта – одна з найдавніших шкіл, має багато 

прихильників. Ідеї цього напряму викладені у Шайва-Агамах. Люди, які 

сповідують цю течію, ведуть найрізноманітніший спосіб життя. Як 

аскетичний, так і буденний. Створюють храми. Кашмірський шиваїзм – 
молодий напрям шиваїзму, який виник у VIII-IX ст. н. е. Представники 

вірять у те, що людина єдина з Шивою; мають езотеричні вчення. Сіддха-

Сіддханта – відома своїм практикуванням хатха-йоги. Шива-адвайта – 
являє собою компроміс, домовленість між філософськими напрямами та 

текстами. Не має очевидних послідовників. Вірашиваїзм – послідовники 

також відомі як лінгаяти. Носять знаки лінги на шиї. Вірять, що так вони 
об’єднують душу із богом. Капаліка – давня тантрична течія. Її 

послідовники живуть у місцях кремації та поклоняються Шиві у його 

найжахливіших втіленнях. Використовують атрибутику, пов’язану із 

смертю. Агхорі – аскетична школа, що відкололася від капаліки в XIV ст. 
Соціально не схвалені через їх практики, такі як канібалізм та використання 

людських черепів.  

Шиваїстські школи відомі своєю ортодоксальністю, 
ексцентричністю та аскетичністю. Всі вони різні, але мають схожі 

елементи: поклоніння Шиві як верховному божеству, користування 

рудракшею, попелом та шанування лінгаму. 

Як відповідає гуру Шивая Субрамуніясвамі, засновник 
американської Шивая-Сіддханти на питання “як шиваїзм відноситься до 

інших релігій?” у своїй книзі “Танець з Шивою”: “Релігійні вірування 

численні і різні. Шіваїти, розуміючи силу цього різноманіття, глибоко 
поважають і заохочують усіх, хто вірить в Бога. Вони з повагою ставляться 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

110  

до того факту, що Істина одна, а шляхів багато. Аум” [2,с.8]. А також на 
питання, як шиваїзм не втрачає свою актуальність та йде, крокуючи разом 

із сучасністю: “Внутрішні істини ніколи не змінюються, але зовнішні 

форми практики і ритуалів розвиваються. Шиваїзм прагне зберегти своє 
містичне вчення, адаптуючись до культурних, соціальних і технологічних 

змін кожного поточного століття. Аум” [2,с.8]. 
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Поняття  «креативність», «креативне місто» є достатньо новими, 

адже їхня специфіка зумовлена викликами постіндустріального 
суспільства, в якому нам доводиться зараз жити. 

Великий словник сучасної української мови визначає креативність 

як «творчу, новаторську діяльність». Термін походить від латинського 
«creatio» — створення. Вперше його вжив психолог Д. Сімпсон у 1922 році. 

Вчений вважав, що «креативність – це здатність людини відмовитися від 

стеоретипних способів мислення, здатність до руйнування 

загальноприйнятого, звичайного порядку походження ідей у процесі 
мислення». Натомість, широкого та самостійного застосування поняття 

набуло лише в 1950-х рр. завдяки психологу Джо Гілфорду, адже саме після 

публікації його наукових робіт з психології, де він пояснює різницю між 
конвергенцією та дивергенцією, поняття та концепція креативності набуває 
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популярності та починає активно досліджуватися і впроваджуватися в 
педагогічну та психологічну практику. Конвергентне мислення – це спосіб 

мислення за якого людина шукає єдине вірне вирішення завдання з 

заданими умовами. Натомість, дивергентне розумієтеся, «як тип мислення  
різними шляхами» (Джо Гілфорд), що призводить до неочікуваних 

висновків та результатів. 

Наразі, існує безліч визначень поняття «креативність». Нам 

найбільше імпонує дефініція Абрахам Маслоу, де креативність – це 
свобода, спонтанність, самоприйняття, та інші риси, які дозволяють 

особистості найбільш повно реалізувати свій потенціал. Отже, 

креативність, найперше, розуміється як підхід до дії, а також як процес і 
результат. [3, с.131].  

Джо Гілфорд також визначає параметри креативності. Серед них: 1) 

здатність до виявлення і постановки проблем; 2) спроможність до 
генерування великого числа ідей; 3) гнучкість - продукування 

різноманітних ідеї; 4) оригінальність - спроможність відповідати на 

подразники нестандартно; 5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи 

деталі; 6) уміння вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу. 
Розуміючи поняття «креативність» у просторі міста ми звертаємося 

до таких понять як «креативний клас» та «креативне місто».  

Теорію про «креативний клас» розробив американський економіст Річард 
Флорида у 2002 році та вперше опублікував її у своїй книзі «Підйом 

креативного класу». Аналізуючи сучасні міста дослідник намагається 

охарактеризувати теперішню економіку, як креативний процес. Разом з 
тим, креативний потенціал є основою розвитку сучасних суспільств та 

способом мінімізації ризиків, адже в умовах вичерпності природних 

ресурсів саме творчий підхід, нестандартні рішення та поривання зі 

стереотипами є передумовою становлення новітньої економіки на усіх 
рівнях. 

Концепцію «креативного міста» розробив Чарльз Лендрі та виклава 

її у своїй праці «Творчі міста: посібник для урбан інноваторів» у 2000 році. 
Британський урбаніст стверджує, що кожен населений пункт потенційно 

може функціонувати більш творчо та інноваційно [2, с.13]. 

На зустрічі мері європейських міст у 2004 році в Лондоні було 

визначено 3 елементи, які є рушіями міської успішності: стратегування 
(чітке розуміння напрямку розвитку, пріоритетів та вихідного положення), 

лідерство (стимулювання розвитку лідерських якостей у якнайбільшої 

кількості людей (більше 1% містян відчувають себе лідерами та спроможні 
відповідно діяти), рішучість (заохочення приймати ризиковані рішення в 
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межах формальної міської влади та формування нових політик). 
Чарльз Лендрі вважає, що існує так звана «тверда» та «м’яка» 

інфраструктура. «Тверду» складають будинки, дороги, водопостачання, 

електрифікація тощо. До «м’якої» відносяться люди, які творять картину 
міського світу з усіма можливостями, викликами, ризиками, атмосферою та 

загальним обличчям. Креативні міста розвиваються свою «м’яку 

інфраструктуру» вкладаючи в потенціал містян через надані можливості, а 

тим самим стимулюють потік ідей та креативності, що в свою чергу 
піднімає рівень загального добробуту міста [2, с.35]. 

«М’яка» інфраструктура розвивається в творчому середовищі, яким 

здебільшого є специфічні будівлі, райони, регіони. Серед таких осередків у 
Львові є «Rezavod», «Фабрика павидла», «FestRepablic», «LEMstation» 

тощо, які є у приватній власності. Серед комунальних установ творчі 

середовища розвивають «Палац Гната Хоткевича», «Органний зал», «Центр 
Довженка» тощо. 

В межах України такими епіцентрами творчості є «ЄрміловЦентр» 

(Харків), «Мистецький Арсенал» (Київ), «ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа 

культурних ініціатив» (Донецьк-Київ), «Промприлад.Реновація» (Івано-
Франківськ) тощо. 

У світовому масштабі це «Мельквег» (Амстердам, Нідерланди), «Центр 

Жоржа Пампіду» (Париж, Франція), «Фабріка» (Тбілісі, Грузія), «Музей 
Гуггенгайма» (Більбао, Іспанія) тощо. 

Ці та інші творчі середовища своїми інноваційними ідеями та 

підходом до вирішення проблем змінюють обличчя міста, формують нові 
простори та сенси, дають гідні відповіді на виклики сучасності і не лише у 

сфері культури, а й громадському секторі, політиці, IT тощо. Також їхня 

діяльність цілком відповідає параметрам Джо Гілфорда, тому їх сміливо 

можна назвати креативними. 
Однією з найпопулярніших мереж креативних міст є мережа 

ЮНЕСКО. Наголос в діяльності мережі робиться на унікальності міста, 

стимулюванні розвитку соціальної креативності, збереженні культурно-
історичної спадщини та відмові від конкуренції між містами на користь 

кооперації та взаємодопомоги. Мережа охоплює 7 креативних сфер: 

Народні ремесла, Медіа-Арт, Кіно, Дизайн, Гастрономія, Література та 

Музика. З 2015 року Львів має статус «Міста літератури ЮНЕСКО» та 
спрямовує свою діяльність на розвиток читання, літературної творчості та 

видавничої справи. З 2019 року до мережі приєдналася Одеса з тим же 

статусом. Наразі, до мережі включені більше 250 міст світу. 
Отже, креативність та креативні міста – це перш за все про людей та 
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їх творчий потенціал і здібності, які можна і варто в собі розвивати, адже 
здається, що у світі вже винайдено та досліджено все, однак здатність 

подивитися на об’єкт чи проблему під іншим кутом зору – чи не 

найважливіша у сучасному світі, який ще повний несподіванок. 
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Місто Славута – «магнатське  містечко» (тепер розташоване у 

Хмельницькій області), засноване у І половині XVII ст.. На цих землях  уже 
оселялись сім’ї євреїв внаслідок масової міграції з Європи. Багато  таких 

населених пунктів  перетворювалися на  єврейські містечка – штетли. На 

нашу думку, Славута цього періоду являла собою саме такий штетл (на 

ідиш  – Славіта). Актуальність дослідження пов’язана з проблемою 
висвітлення історичних подій, що достатньо глибоко досліджені та логічно 

висвітлені, але ми вбачаємо потребу звернення до народознавчого 

сегменту, зокрема культури єврейського поселення, що не має повного 
висвітлення. На нашу думку, саме культурний шар дає необхідні уявлення 
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про реальне життя людей у минулому. А це, в свою чергу, дасть можливість 
розставити нові акценти у історії в цілому  та в історії Славутчини. 

Звернемо увагу, що юдейська громада послуговувалась єврейською 

мовою ідиш - фактично розмовною, на відміну від івриту - мови Тори, 
молитви  та духовних лідерів. У цій мові  є особливе слово «ідишкайт». 

Дослівно воно перекладається як «єврейськість». Цим словом передається 

поняття єврейського духу, способу мислення і життя, єврейської 

ментальності, тут формувались принципи ашкеназійського світогляду – 
ідишкайту, Ця насичена культура містить у собі повноцінні етнічні ознаки: 

мову, релігію, звичаї, кухню, музику і райони компактного проживання. Що 

таке «єврейськість» і як вдалось зберегти і передавати з покоління в 
покоління почуття причетності до великого народу, його гордої та трагічної 

долі – мета  та предмет нашого  дослідження. 

     На  першій стадії розвідки було представлено архітектурний простір 
нашого міста в контексті єврейського світоустрою: традиційне житло, 

синагога, система освіти, кладовища, на другій - поглиблено, розширено  та 

проілюстровано картину життя штетла з мистецької точки зору. Як 

наслідок, на третьому етапі розвідки  ми поставили перед собою мету  
віднайти, дослідити, проаналізувати та систематизувати  результати роботи 

етнографічних експедицій 1 половини ХХ століття Семена Ан-ського, 

Мойсея Береговського та Данила Щербаківського на теренах Славутчини.      
Варто підкреслити значення історико-методологічної основи трьох 

найбільших фольклорно-етнологічних експедицій, в яких були віднайдені 

та зафіксовані пам’ятки старовини Славутчини, артефакти, що стали дійсно 
відкриттям. Експедиційна поїздка групи Ан-ського тривала три сезони 

1912-1914 років. Це були єврейські містечка зони осілості Поділля, Волині 

та Київщини: Ружин, Полонне, Славута, Шепетівка, Новоград-Волинський, 

Бердичів, Рівне, Острог, Ізяслав, Мирополь, Острополь, Старокостянтинів, 
Кременець, Луцьк, Богополь, Олика, Клевань, Ковель – всього більше 70 

населених пунктів. Саме тут були найдавніші юдейські поселення, що 

датуються від ХVІ століття.  
Єврейську літературну «славутіану» хронологічно відкриває роман 

Шолом-Алейхема «Кривавий жарт». Класик єврейської літератури 

зобразив родину хасидів, що ведуть свій рід від справжніх славутських 

Шапіро, змалював картини культури та побуту, яку можна було побачити у 
зоні компактного проживання євреїв – гетто – у штетлі Славіта за часів 

князів Сангушків, хоча сюжет базується на черговому «кривавому наклепі», 

яких було багато і вони ставали приводом для єврейських погромів. 
Письменником, що змалював місто середини 60-х років, в роки 
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«відлиги», став   Володимир Резнік, що подовгу жив у дідуся з бабусею у 
зоні компактного проживання євреїв – на колишній вулиці Енгельса.   

На полотнах художників-експресіоністів Олександра Глускіна та 

Михайла Перуцького  немає великої естетики, будиночки штетла – не 
палаци, дерев’яні бідні житла, на вулицях болото, проте вулицями ходять 

справжні славутчани, біля своїх будинків стоять, можливо, чиїсь предки.  

Картини «Будинок в містечку Славута», «Святковий день у містечку», «В 

селі», «Погоріле місце» Перуцького, «Містечко Славута. Хмельницька 
область»», «Свято в містечку», «Хлопчик», «Будиночок у Славуті», 

«Повернення з ярмарку»,» «Портрет чоловіка в білій сорочці», «Будиночок 

у провінції», «Провулок» Глускіна живопишуть наше рідне місто, 
відтворюють образ життя та культуру – «ідишкайт». 

Семен Ан-ський – поет, письменник, фольклорист, хто записав декілька 

сотень легенд, сказань, історичних переказів, казок, більш 500 народних 
пісень, сотні цікавих віршиків, замовлянь і навіть проклять. Для нас 

найцікавішими є розповіді про чудеса цадика з Аніполя (сучасний 

Ганнопіль) Зусі Анніпольського.  

Соломон Юдовін - фотограф експедиції, зробив більше 2 тисяч 
фотознімків єврейської старовини. До нашого часу дійшло та 

ідентифіковано 10 світлин «славітінського» циклу та 7 «ані польського». 

Славутські характерні тим, що всі вони демонструють людей праці – 
ковалів, молотобійців, бляхаря, вуличного шевця-чоботаря, цим фактично 

змінюючи звичний суспільству погляд на єврея як на торгівця, перукаря – 

представника  нетрудомістких професій. Особливо цікавим є те, що 5 
фоторобіт  абсолютно відповідають ще одній меті експедиції – 

антропологічній. Форма подачі об’єкта – в профіль і анфас – є обов’язковою  

при антропологічних дослідженнях. це зразок «типів» місцевого населення. 

Є підстави вважати, що саме ці фото було зроблено на прохання відомого 
етнографа професора Штернберга, що  прагнув зібрати таким чином 

антропологічні дані про єврейське населення. 

Музично-фольклорна розвідка Мойсея Яковича Береговського стала 
продовженням надій та праці групи Ан-ського, що через Першу світову 

війну та інші історико-політичні явища в нашій країні не змогла 

продовжувати роботу. З 1929 року теоретик музики, фольклорист, науковий 

співробітник Кабінету музичної етнографії та музики їхав з фонографом у 
експедицію, записуючи від різних виконавців і на слух єврейську народну 

музику З 1930 року до Києва прибула фонографічна колекція експедиції Ан-

ського з Санкт-Петербургу, рідні Енгеля та Кисельгофа передали 
Береговському особисті архіви музикознавців. Так склалося майбутнє 5-ти 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

116  

томне видання «Єврейський музичний фольклор». Ми маємо це видання, 
дякуючи Національній академії  «Києво-Могилянська Академія» та 

видавництву «Дух і літера». Славута і тут викликала неабиякий інтерес. 

Вивчаючи фономатеріали  Мойше Береговського, ми виявили яскравий 
славутський зразок вуличної побутової музики. Перукар та флейтист-

клейзмер Іцик Тріплік виконує відому на той час та й зараз мелодію «Купіть 

мої цигарки». Дослідники і досі не прийшли до єдиної думки щодо 

походження та авторства  вокальної мініатюри. Мотив побутував в 
єврейському середовищі ще у ХІХ столітті, його знали всі. Допускаємо,що 

славутчанин наспівав це у фонограф Береговського, мелодію було 

зафіксовано у нотах, що широко розповсюдились. Ще є запис  від Тріпліка 
пісні «Добраніч», вона з репертуару найбільш тоді відомого клейзмера 

Педоцера, а його записи не збереглись. А у томах ІІ і ІV антології  ми 

знайшли ноти мелодій та пісень, записаних у Славуті та Ганнополі від 
Роберта та Гальперіна, групи євреїв похилого віку. Це нігуни-пісні без слів, 

фрейлехс-весільна музика. Така експедиція стала справою усього життя 

Мойсея Береговського, тим паче що займатись нею в ті часи було ще й 

небезпечно – фольклорист був репресований як націоналіст-космополіт. 
Трагічною була і доля Данила Щербаківського- видатного українського 

етнографа,професора, засновника Київського етнографічного товариства. 

Вболіваючи за збереженням культурних цінностей України,він за власний 
кошт  в липні – вересні 1926 року їздить Волинню та Поділлям, теж 

займаючись описом та музеєфікацією старовини. Ось його надбання 

стосовно Славути. Цей малюнок експонується для славутчан уперше, такої 
прекрасної та величної будівлі уже давно немає. З дозволу німецької 

окупаційної влади жителі нашого міста розібрали кам’яну синагогу по 

цеглині. Щербаківський залишив нам дуже детальний опис інтер’єру Дому 

молитви в барочному стилі,також фото записки-ідентифікатора клейма 
майстра, що виготовив основні прикраси синагоги. Цікавим є також його 

опис самого містечка Славути. 

Це презентація лише 3 основних етнографічних експедицій на 
Славутчину. Вона допоможе доповнити  етнографічну картину 

світосприйняття та візуалізувати етнокультурний ландшафт Славутчини. 

 

 
 

МІСЦЕ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ ЗОНИ ЮНЕСКО В 

ПРОСТОРІ ЛЬВОВА 

Ковальська Олена 
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Статус матеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО є 

найвизначнішим показником цінності культурного надбання міст та 

держав. Об’єкти, що відзначені цим статусом є унікальними та володіють 
визначною цінністю не лише для конкретного міста, держави, чи регіону, 

але й для усього світу, вони репрезентують найкращі досягнення людства. 

Статус Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО пам’ятки Львова 
отримали 5 грудня 1998 року, тоді під реєстраційним номером 865 до 

списків ЮНЕСКО було внесено ансамбль історичного центру Львова та 

ансамбль собору Св. Юра, за фактом відповідності ІІ та IV критеріям 
визначної цінності [1,c.12; 2,с. 34-226; 3,с. 46; 5,с.2-5; 6, c.86; 7, с.11]. 

Архітектурна спадщина Львова стала другим об’єктом України, що був 

занесений до списку Всесвітньої культурної спадщини, та найбільшим за 

кількістю одиничних об’єктів. Історико – архітектурний комплекс Львова у 
списку світової спадщини ЮНЕСКО віднесений до того ж ряду, що і 

історичні центри Кракова, Лісабону, Парижу, Копенгагена. Дослідженням 

Культурної спадщини ЮНЕСКО на теренах України, а зокрема Львова 
займались: В. Акуленко, В. Бадяк, Ю. Баланюк, М. Бевз, М. Богуславський, 

А. Бурда, В. Вуйцик, В Садова, С.Кот, Г.Островский, Н. Теренс, М . 

Филипчук. 
Зона ЮНЕСКО міста Львова, локалізується в центральній частині 

сучасного міста, до неї входять історичне Середмістя та частини 

історичного Жовківського, Галицького, Краківського та Личаківського 

передмість а також лінії міських мурів. 
Будівлі Львова, що мають статус Всесвітньої культурної спадщини, 

є невід’ємним елементом життя міста, його структури, історії, ідентичності 

та іміджу.  
          Архітектура, що розміщена у Зоні ЮНЕСКО, є свідком та 

репрезентатором непростої історії Львова, який був і руським, і польським, 

і австрійським, опісля на коротку миттєвість українським, а потім знову 

польським, тоді радянським, опісля чого німецьким, а потім знову 
радянським, і з 1991року знову, але тепер вже остаточно, – українським. 

При тому вона не лише відображає інженерні досягнення та естетичні смаки 

тієї чи іншої епохи життєпису міста, але і присутність в ньому 
представників різних етносів та націй, особливості їхньої локалізації в місті 
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та взаємодії. Автентичне розташування тих чи інших пам’яток, їхня 
структура, направленість, містобудівне значення, є основою формування 

історичної урбаністики міста – уявлення про його площу, структуру, 

традицію зодчества, інженерні досягнення. Пам’ятки Зони ЮНЕСКО 
формують архітектурне обличчя найбільш пожвавленої та впізнаваної 

частини міста, окрім цього вони є місцем розташування ряду 

адміністративних об’єктів, вищих навчальних закладів, об’єктів 

«культурної індустрії» , (таких як музеї, театри , галереї, виставкові зали, 
бібліотеки, творчі центри, тощо), що безумовно є важливими елементами в 

житті міста. Зона ЮНЕСКО у Львові містить сотні будівель, які є 

прикладами високої архітектурної майстерності, та поєднує стилі, 
притаманні для Східної Європи з «класичними європейськими стилями», 

які є характерними для зодчества Італії та Німеччини. Особливу цінність 

становлять архітектурні ансамблі площі Ринок, вулиць Вірменської, 
Руської, Шевської, Староєврейської, пр. Свободи, пл. Катедральної, пл. Св. 

Юра. Наявність архітектурних пам’яток із статусом ЮНЕСКО підвищує 

туристичний потенціал Львова, що в свою чергу сприяє міжкультурній 

комунікації та міжнародній співпраці міста із іншими міста та державами, 
а також має позитивний вплив на рівень економіки Львова, зокрема на 

такий аспект як залучення іноземних інвестицій. Пам’ятки ЮНЕСКО 

мають безпосередній вплив на впізнаваність Львова (Одним із прикладів є 
логотип «Львів відкритий для світу», на якому зображені вежі п’яти 

пам’яток із статусом ЮНЕСКО), а також є вагомим фактором що формує 

імідж міста на міжнародному рівні [4,с.67]. 
Отже, архітектура Зони ЮНЕСКО є невід’ємною частиною 

урбаністичної структури Львова, та відіграє важливу роль у культурному 

просторі та житті міста, а зокрема у сферах економіки, брендингу, естетики 

, та історії.  
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Явище стріт-арту набуває великого поширення у світі та Україні 

зокрема,  проявляючись у різних жанрах, техніках та набуваючи значного 

смислового розмаїття. Серед пересічної громадськості доволі поширеною є 
позиція, згідно з якою всі прояви вуличного мистецтва – це вандалізм, 

відтак не виокремлюється хуліганське свавілля і прояви вуличного 

мистецтва. Стріт-арт є доволі молодим явищем (з’являється у 60-70-х роках 
ХХ століття), що стрімко розвивається, виникають його нові види, що 

зумовлює потребу у подальшому його осмисленні та вивченні основних 

характеристик. Саме тому робота є актуальною. 

Мета даної наукової роботи – проаналізувати визначення та 
специфіку поняття стріт-арту, охарактеризувати розвиток стріт-арту в 

Україні. 

Стріт-арт (з англ. Street art – вуличне мистецтво) – один з різновидів 
образотворчого мистецтва, який у широкому значенні включає в себе 
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графіті, перфоманси, трафарети, стікери, мурали, мозаїки, світлодіодне 
мистецтво, фотошпалери і багато іншого. Стріт-арт – це динамічний, менш 

цензурований прояв міського та вуличного мистецтва. Одними із 

найважливіших його характеристик є спонтанність і тимчасовість. Таке 
мистецтво балансує на грані прийнятого мистецтва та вандалізму, між 

самовираженням і хуліганством.  

І. Поносов закликає до розрізнення поняття вуличного мистецтва та стріт-

арту. Так, ці поняття є спорідненими, адже перше є прямим перекладом 
другого, але вони не є тотожними. Поняття вуличного мистецтва є значно 

ширшим, тому що включає в себе творчі практики, які не тільки 

використовують місто в якості медіа-простору для своїх висловлювань, а й 
повністю взаємодіють з простором, включаючи його повне переживання 

[3].  

Стріт-арт – це різновид сучасного мистецтва,  полотном для якого є 
вулиці міст. Він не просто фіксує реальність, але звертає увагу на проблеми 

сьогодення, спонукаючи до обдумування, обговорення та початку дій. 

Причинами його появи є прагнення людини до самовираження, заява «Я 

існую» та «Я так думаю». Цей вид мистецтва має власну історію та 
різноманітні способи виявлення і цілком має право на визнання.  

Вуличне мистецтво почало  свою історію в США, набуло нових 

форм та поширилося  в Європі. Україна не відстає від своїх сусідів за 
темпами розвитку та якості стріт-арту. Наша країна потихеньку звикає до 

стріт-арт-проектів і стає бажаним полотном для іменитих урбан-

художників. У Києві вже відзначилися відомі світові художники, в тому 
числі Blek le Rat, Vhils, Пітер ROA та інші.  

  Особливо український урбан-арт виявляється в муралізмі. 

Своєрідний настінний живопис виконує не тільки естетичну функцію, але і 

несе величезне смислове навантаження, піднімаючи гострі соціальні 
питання, що хвилюють сучасність. Найбільша кількість муралів 

знаходиться в Києві, там їх – більше ста п'ятдесяти. Великий вклад для 

цього зробив Гео Лерос, київський художник і режисер [2]. 
Велику кількість патріотичних муралів створила команда 

українських вуличних художників під керівництвом Володимира Манжоса 

та Олексія Бордусова, відомих під псевдонімом  Interesni Kazki. Малюнок з 

козаком, який розрубує змія навпіл, з’явився у столиці у жовтні 2014 року, 
напередодні подій на Євромайдані [2]. 

Ще одним українським містом, де активно розвивається стріт-арт, є 

Харків. Там дуже часто можна зустріти короткі та глибокі філософські 
висловлювання художника Гамлета Зіньківського. Манера  Гамлета завжди 
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впізнавана – найчастіше це монохромний стиль, його роботи несуть 
меланхолійний настрій і майже завжди супроводжуються лаконічним 

філософським підписом. Гамлет провів безліч виставок, перформансів, 

потрапляв в шорт-листи Премії PinchukArtCentre та представляв Україну на 
Венеційській бієнале. 

В останні роки хвиля стріт-арту поширилася в Одесі. На сірих стінах 

будинків з'явилися десятки нових муралів і графіті від художників з 

України, Італії, Франції, США та інших країн. Восени 2017 року стартував 
проект Odessarium,  одним з організаторів якого є Гео Лерос. В рамках цього 

проекту іноземні та українські художники створили більше десяти муралів 

. Варто згадати, що саме в Одесі знаходиться найбільша в Україні фреска 
під назвою «Стіна видатних одеських персонажів» [1]. 

У Львові стріт-арт розвивається вельми стрімко, хоча й також зі 

своїми аспектами. Як відомо, розписування стін у місті стало популярним 
ще з ХVI століття. Перші стріт-картини у Львові з'явилися у районі 

Підзамче. Для них обирали стіни абсолютно нейтральні, де графіті не 

погіршують середовище, а навпаки його покращують. Пізніше малюнки 

починали з'являтися на стінах будинків в центральній частині міста та його 
околицях. Поширюються мурали, розвиток яких сьогодні відбувається за 

сприяння або за згодою місцевої влади. Прикладом таких робіт є проект 

«Мурал на Мулярській», реалізований арт-групою Kickit Art Studio. Для 
пожвавлення районного пейзажу за ініціативи Kickit було створено Lviv 

street gallery, яка отримала фінансування, перемігши на Хакатоні 

соціальних інновацій. [1]. 
Також стріт-арт розвивається і в інших містах України. Наприклад, 

Хмельницький славиться своїм муралом «Дівчинка з повітряними 

кульками». У Кам’янці-Подільському знаходиться прекрасний мурал «Сіяч 

снів», який створила донецька група художників «Добрі люди». Поступово 
місто Черкаси починає бути схожим на куточок художника, вулиці якого 

прикрашені справжніми витворами мистецтва. Дуже відоме своїми 

муралами місто Луцьк – тут можна зустріти казкових героїв, фантастичні 
сюжети чи рефлексії художників на різні теми. На даний момент луцькі 

мурали можуть навіть «оживати» за допомогою мобільного додатку [2]. 

Основною проблемою українського стріт-арту є перетворення 

мистецької субкультури на комерцію, типовий паблік-арт. Яскраві 
масштабні роботи несуть радість і добро, вони деполітизовані, милі, проте, 

часто навіть без почуття гумору. Відчувається якась регламентація і 

самоцензура. Ще однією проблемою є занадто нетолерантне ставлення до 
творів такого мистецтва, дуже часто справжні шедеври замальовуються 
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комунальними службами на наступний день. Часто за ширмою стріт-арту 
ховається серйозний філософський контекст, який спрямований на людину, 

а саме на підвищення рівня критичного мислення.  

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що стріт-арт 
поступово зайняв свою окрему нішу в сучасному мистецтві. Дуже часто 

творчість художників зачіпає важкі та важливі теми, не стаючи від того 

менш прекрасною. Всі особливості цього мистецтва роблять його однією з 

найбільш адаптивних і перспективних форм творчості. А та 
міждисциплінарність, якою наділяється стріт-арт сьогодні,  і його 

близькість до народу ставить вуличне мистецтво в один ряд з іншими 

видами нашої повсякденної реальності. Український стріт-арт є живим, 
актуальним і дуже стрімко розвивається. Він має свої особливості, такі як 

муралізм та професійність. Наша країна має таких яскравих представників, 

як Interesni Kazki, Гамлет Зіньківський чи Kickit Art Studio. Кожного 
художника відрізняє його яскравий особливий стиль, за допомогою чого 

автентичність вдало поєднується із сучасністю. Такі великі міста, як Київ, 

Львів, Харків, Одеса стали справжньою колискою українського стріт-арту, 

який продовжує успішно розвиватися і далі. 
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Після Революції гідності у 2014 році Україна постала на роздоріжжі 
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переосмислення цінностей, пріорітетів та своєї історії, зокрема історії, яка 
близько 70 років поєднувала нас з СРСР. Цей історичний період доволі 

довго залишався для українців малодослідженим, не обговореним та ніяк не 

переосмисленим. У квітні 2015 року Президентом України був підписаний 
закон про декомунізацію, що розпочав процес позбавлення від наслідків 

комуністичної ідеології, зокрема – повну заборону діяльності 

комуністичної партії, заборона  символіки, перейменування міст, вулиць, 

знесення пам’ятників комуністичним діячам тощо [5]. Для сучасної України 
процес декомунізації був та залишається актуальним, проте слід пам’ятати 

про важливість індивідуального дослідження кожної пам’ятки 

тоталітарного режиму, яка попадає під дію закону, адже більшість з них є 
не тільки витворами мистецтва українських митців, але й носіями нашої 

культурної пам’яті. 

ХХ століття символізувало перехід не одного Рубікону суспільства 
від політичних режимів до науково-технічних процесів, але це не могло 

обійти соціокультурні сфери людського буття. Особливо, коли ми згадуємо 

естетичні феномени, що характерні для того часу на кшталт тоталітарної 

естетики нацистської Німеччини, Радянського Союзу часів Йосифа Сталіна, 
фашистської Італії, маоїстського Китаю тощо. Тоталітарне мистецтво  –  

особливий вид масової культури, який реалізується під суворим контролем 

держави, відповідно до державної політики в сфері культури. Мета і сенс 
цього мистецтва – це пропаганда ідеології правлячої партії [3, С. 67-69].  

В контексті Східної Європи та України, слід, насамперед, 

відзначити особливе місце великій кількості архітектурних пам’яток 
радянського періоду так званого «сталінського ампіру», а також модернізму 

та бруталізму: все це пам’ятки, які мають генетичний зв’язок із 

архітектурою тоталітарного режиму.  

Утвердження влади комуністичної партії СРСР на чолі Йосифа Сталіна 
збіглося з появою такого стилю, як «сталінська архітектура» та 

«сталінський ампір». Його також називають «радянським монументальним 

класицизмом». Архітектура періоду тоталітаризму була націлена на те, щоб 
мінімізувати роль особистості в радянській державі. Монументальність 

будівель певним чином придушувала людину, робила її непомітною на фоні 

гігантських державних будівель. Характерні риси стилю  –  ансамблева 

забудова вулиць і площ; синтез архітектури, скульптури і живопису; 
продовження традицій російського класицизму; використання 

архітектурних ордерів; барельєфи з геральдичними композиціями та 

зображеннями трудящих, радянською символікою; оптимістичний настрій 
усього твору; використання мармуру, бронзи, цінних порід дерева, ліпнини 
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в оформленні інтер'єрів.  Витоки естетики цієї архітектури прочитуємо у 
культурній спадщині Греції, Риму, епохи Ренесансу [6, С. 28-32].  

У часи Радянського Союзу комуністична партія здійснювала 

колосальний вплив на усі сфери соціокультурного життя, тому у 
найбільших містах України були задумані та частково реалізовані значні за 

масштабами архітектурні ансамблі. Одним з найяскравіших прикладів 

такого архітектурного напряму є Національний комплекс «Експоцентр 

України», колишній ВДНГ. За задумом комуністичної партії, подібні 
споруди мали бути збудовані у всіх столицях республік СРСР та слугувати 

місцями демонстрації досягнень народних господарств республік та 

пропагувати дієвість правлячої партії та режиму. Проте, цю ідею вдалося 
втілити лишень в Москві, Києві, частково в Мінську та ще в декількох 

містах Росії. 

Ідейним натхненником створення комплексу ВДНГ у Києві був 
Перший секретар ЦК Компартії України Микита Хрущов. Будівництво 

розпочалося в 1952 році і тривало 6 років. Комплекс будівель, де 

представлено усі традиційні архітектурні ордери, зокрема доричний, 

іонічний, коринфський, тосканський, композитний та архітектурні стилі: 
вавилонський, єгипетський, грецький, римський, романський, а також 

монументалізм, ренесанс, класицизм, ампір, бароко, модернізм, 

неокласицизм, конструктивізм та еклектизм збудовано за проектом 
архітекторів Бориса Жежеріна, Анатолія Станіславського у вигляді 

комплексу павільйонів, споруд, відкритих майданчиків для показу 

експонатів, будівель культурно-побутового призначення та місць 
відпочинку [2, С. 102-106]. 

За часів Радянського союзу комплекс ВДНГ слугував місцем для 

всесоюзних виставок досягнень в сферах господарств, технологій та 

прогресу радянської науки, сюди запрошували визначних іноземних діячів, 
зокрема під час свого візиту в Києві в різні роки, територію комплексу 

відвідали генерал Шарль де Голь, Йосип Броз Тіто та Маргарет Тетчер. 

Проте ВДНГ слугував не тільки виставковим комплексом, але й знаряддям 
пропаганди комуністичного режиму в Україні, адже крім радянської 

символіки на будівлях, сама діяльність експоцентру була 

пропагандистською. Парадокс в тому, що ВДНГ для більшості киян та 

гостей міста була місцем для розваг, де можна було побачити, почути чи 
скуштувати те, що не було доступним у буденному житті. За своєю суттю, 

виставковий комплекс мав на меті показати обіцяне правлячою партією – 

«світле комуністичне майбутнє», але насправді був «симулякром» цих ідей 
[4, С. 207]. 
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Після здобуття Україною незалежності комплекс продовжив свої 
функції та проводив різного роду національні та міжнародні виставки, 

проте без регулярних капіталовкладень, багато років центр перебував в 

простої. У 2015 році зі зміною керівництва комплекс починає набувати 
нових значень, зокрема тут створюють розважальний комплекс «Зимова 

країна», каток якого став найбільшим в Україні. Також, з 2016 року центр 

став постійним місцем проведення міжнародного музичного фестивалю 

«Atlas weekend», тут проводяться зйомки фільмів та відеороликів, дизайн-
маркет «Кураж» та багато інших фестивалів, виставок та подій. У 2018 році 

було представлено нову концепцію розвитку експоцентру, де передбачено 

розбудову та розширення комплексу, створення нових павільйонів, музею 
історії архітектури тоталітарних режимів та залучення нових креативних 

організацій та інституцій. Так, вже сьогодні Національний комплекс 

«Експоцентр України», що будувався для пропаганди комуністичного 
режиму, поступово набуває нових значень та перетворюється в місце, де 

твориться та розвивається сучасна українська культура [1]. 

Період історії України, пов’язаний з Радянським Союзом доволі не 

простий та травматичний для нашої нації. Ми засуджуємо тоталітарний 
режим, забороняємо тоталітарну символіку та діяльність комуністичних 

політичних сил – і це нормально, але ми не можемо стерти з історії, забути 

цей період і все що пов’язане з ним. На жаль, багато витворів миcтецтва 
даного періоду, були засобами пропаганди тоталітарного режиму, проте 

вони досі залишаються цінними об’єктами, які потрібно досліджувати та 

зберігати.  
В сьогоденні більшість будівель того часу, як і експоцентр, стали 

невід’ємним атрибутом урбаністичного ландшафту і дуже важливо 

надавати нових значень цим спорудам, щоб зберегти їх. Проте, комплекс, 

попри набуття нових сенсів не має підлягати закону про декомунізацію, 
адже він досі залишається носієм культурної пам’яті, архітектурним 

зразком тоталітарного режиму, а декомунізувати експоцентр – означає 

знищити та забути про те, про що слід пам’ятати. 
Література: 

1. ВДНГ – Національний комплекс «Експоцентр Україна» [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт].  Київ : ВДНГ, 2020.  Режим доступу: 

https://vdng.ua/ua/about.  2020. 
2. Головко Г. В. Архитектура Советской Украины. М.: «Стройиздат», 

1973.  158 с. 

3. Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: «Галарт», 1994.  296 с. 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

126  

4. Лінда С. Присутність історії в архітектурі радянської і пострадянської 
України // Вісник національного університету «Львівська політехніка». 

Архітектура. Львів, 2003. – 207 с. 

5. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки [Електронний ресурс] // Верховна Рада України 

:  [офіційний веб портал]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19, вільний. 2015. 
6. Хмельницкий Д. С. Архитектура Сталина: Психология и стиль. М.: 

Прогресс-Традиция, 2007.  560 с. 

 
 

 

ПЕЙЗАЖ У МИСТЕЦТВІ РЕНЕСАНСУ 

Ніколаєва Катерина 

 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури 
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І. 

 

В історії світової культури XІV-XVI століття – період цілком 
виняткового значення. За цей час у свідомості народів європейських країн 

відбуваються значні світоглядні зміни, що започаткувало культуру Нового 

часу. 
Саме епохою Відродження ознаменований найяскравіший розквіт 

мистецтва, яке повернулося від «потойбічного» до «земного». Поки 

головним змістом художньої культури стає людська індивідуальність, 

паралельно з цим митці звертаються до відкриття навколишнього світу, 
наважившись на його зображення в слові і формі. Відбуваються перші 

важливі кроки у виокремленні пейзажу як нового жанру образотворчого 

мистецтва. 
Свідчення глибокого впливу грандіозних ландшафтів на людську 

душу спостерігаються у літературі й починаються з Данте Аліг'єрі. 

Описуючи потойбічний світ у «Божественній комедії», поет знаходить та 

затверджує те, чого досі в європейській літературі не існувало, – мистецтво 
поетичного пейзажу. 

Дантові краєвиди, крім зовнішньої зображальності, володіють 

однією особливістю, яка в подальшому буде завжди супроводжувати 
мистецтво пейзажу в літературі: його описи просякнуті ліричним почуттям. 
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Саме це робить їх переконливими, вражаючими та різноманітними. 
Наприклад, наскільки різними є два описи лісу: на початку «Пекла» і в кінці 

«Чистилища». Один – похмурий і страшний: читача охоплює тремтіння від 

картини його дрімучої гущавини. Натомість ліс земного раю весь 
наповнений блакитним повітрям і лагідною зеленню дерев. Страшну 

симфонію червоного і чорного, полум'я і темряву пекельної безодні; голі 

уступи гори чистилища, що потопають у світлі небес; променисті райські 

палаци, де безперервно густів і посилювався блиск золота – все це Данте 
спостерігав в різних формах навколо себе, в реальному житті. В потрібний 

момент спогади поєднувалися з уявою і зливалися в нову картину, якій поет 

міг надати надзвичайну силу враження. Таким є поетичний пейзаж Данте 
Аліг'єрі: мінливий, пронизаний світлом, наповнений яскравими фарбами і 

почуттями. 

Франческо Петрарка – ще один яскравий представник літературного 
Проторенесансу, якого можна охарактеризувати як одного з перших людей 

Нового часу, хто з найбільшою повнотою і рішучістю висловився за 

важливість пейзажу для чутливої людської душі. До земних радощів він 

відносив передусім навколишню природу, спостерігання за нею та 
насолоду її красою. Тонке розуміння пейзажу і вміння змальовувати 

краєвид за допомогою слова пов’язано з любов’ю Петрарки до подорожей. 

Наприклад, опис дивовижної затоки Ла Спеція і Порто-Венере в 
кінці шостої пісні епічної поеми «Африка» є не що інше, як просте 

перерахування локацій, однак під пером поета воно набуває художнього 

значення пейзажу, завдяки чому читач може уявити собі вражаючий 
ландшафт узбережжя Лігурійського моря. 

  Найбільша зацікавленість в пейзажній тематиці спостерігалась 

серед художників. Зображення природи існувало ще до настання епохи 

Відродження, проте в ті часи воно було пов’язано з релігійною традицією 
та слугувало лише тлом картини й обмежувалось схематичними формами. 

Більш яскраво пейзаж проявлявся на полотнах живописців ранньої 

фламандської школи. Від їх творчості відштовхувалися перші провісники 
ренесансного мистецтва в Італії, використовуючи нові художні прийоми в 

побудові об’ємної композиції, серед яких було зображення пейзажу на 

задньому фоні задля досягнення більш реалістичності картини. 

  Живопис епохи Відродження відрізнявся від пізнього 
Середньовіччя уважним спостереженням за природою, вивченням анатомії 

людини та застосуванням наукових принципів, що особливо помітно на 

полотнах періоду Високого Відродження, коли відбувався розвиток 
лінійної та повітряної перспективи й образотворчого спотворення 
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пропорцій. Дослідження цих явищ і їх пояснення найкраще викладені в 
трактаті «Про живопис» Леонардо да Вінчі. Митець усвідомив 

закономірність розсіювання світла в повітрі, зникнення чіткості обрисів 

предметів і зменшення насиченості їхнього кольору в міру віддалення від 
очей спостерігача. 

  Пейзаж стає все більш рівноправним елементом сюжетної 

композиції в тогочасному мистецтві. Одними з перших художників, на чиїх 

картинах природа виступає головною дійовою особою, стали Джорджоне 
та Тиціан. У них природа починає вириватися з заднього плану і приглушує 

за смисловим навантаженням сцени, показані на передньому плані. 

  На картині «Буря» Джорджоне зображує безтурботний сільський 
пейзаж з річкою, деревами та руїнами. Затягнуте хмарами небо освітлено 

спалахом блискавки, яка провіщає грозу. Кольори пом'якшені, переважають 

зелені й сині відтінки. Ландшафт домінує над людьми. Головна роль 
відведена атмосфері очікування неминучого, що панує навколо. 

Творчість Тиціана Вічелліо займає особливе місце в художньому 

мистецтві Ренесансу. Митець вражає всеосяжним підходом та інтересом до 

різних явищ навколишнього світу, зокрема природи й людської натури. 
Італійський теоретик живопису Лодовіко Дольче писав про те, що Тиціан 

наділив свої образи героїчною величчю і знайшов манеру колориту 

настільки м'яку, в фарбах настільки правдиву, що справді можна сказати – 
він зрівнявся в ній з природою. 

Картину «Втеча в Єгипет» наповнює безпрецедентна чутливість до 

світла, характерна практично для всіх картин Тиціана. Художник 
демонструє майстерність в пейзажному живописі: його сміливі мазки і 

хвилююче використання кольорів згодом стануть відмінними рисами його 

художнього стилю. Краєвид, що займає більшу частину композиції, 

привертає погляд неймовірною зеленню листя, блакиттю неба, глибокою 
синявою гір вдалині. 

Зображення пейзажу спостерігається у багатьох митців епохи Відродження. 

Їх твори свідчать про прагнення відтворити гармонійне і цілісне існування 
природи та людини, передати важливе відчуття повноти і єдності світу. 

Пейзаж є одним з найпотужніших засобів для змалювання реального або 

створення уявного, найважливішим компонентом художнього простору і 

часу. Пейзаж став результатом дослідження і усвідомлення необхідності 
дотримання наукових принципів у живописі. Зародження нового напряму 

образотворчого мистецтва у часи Ренесансу стало великим кроком у 

досягненні реалізму, а також трансформуванні природи в центральний 
предмет зображення. 
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Серафіна Луї – французька художниця, виразниця почуттів і 
вірувань простого народу.  

Від народження абсолютно нічого не сприяло майбутньому 

розвитку її дивовижного таланту. Вона народилася в простій і бідній родині. 
Підлітком її віддали на службу в монастир Сестер Провидіння в Клермоні. 

Тут, імовірно, вперше вона побачила, як працює монастирський 

живописець. У монастирі Серафіна пробула досить довго, це й сформувало 
основні риси її характеру: замкнутість, охайність, виняткову побожність 

[3]. 

Відомо, що з 1901 року вона перебралася в Санліс, де була 

поденницею, виконуючи домашню роботу в будинках заможних городян. 
Мало хто знав, що потайки Серафіна малює. За свої гроші вона купувала в 

місцевій крамниці найдешевші малярські фарби, на власний розсуд 

змішувала їх і «винаходила» власні пігменти: додавала сік рослин і домашні 
хімікати (склад багатьох її фарб не зрозумілий і досі). Писала вона на 

фанері, шматках картону й обробних дошках. Картини були невеликими за 

розміром, на них були зображені незвичайні переплетення квітів і фруктів. 

Бачили їх тільки випадкові глядачі – господарі, у яких працювала жінка, і 
такі ж, як вона, слуги – публіка, у живописі не дуже обізнана. Інакше як 

чергову дивину характеру самотньої жінки її живопис ніхто не сприймав 

[1]. 
Дивовижний збіг обставин посприяв тому, що про самобутню 
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художницю з народу дізналася вся Франція. З 1904 року в Парижі проживав 
відомий колекціонер і художній критик з Німеччини Вільгельм Уде. Він був 

великим шанувальником новаторського сучасного мистецтва і відкрив 

таких зірок, як Пабло Пікассо і Жорж Брак. Особливо його захоплював 
наївний живопис, саме завдяки Уде світ дізнався про Анрі Руссо. З 1912 

року колекціонер влаштувався в Санлісі, тут він орендував будинок, де 

Серафіна працювала покоївкою. 

Одного разу в гостях у сусіда Вільгельм побачив незвичайний 
натюрморт з яблуками і з подивом дізнався, що його автор – їхня покоївка. 

Слуги розповіли йому, що відлюдькувата жінка, яка підмітає в будинку 

підлоги, ночами при світлі свічки розмальовує обробні дошки 
дивовижними візерунками. Вільгельм умовив Серафіну показати картини, 

і вони буквально вразили його своєю незвичністю й інтуїтивною гармонією. 

Уде купив для Серафіни професійні матеріали для художників, 
обмежив її домашні обов’язки і дав кілька порад із техніки живопису. Так, 

за рекомендацією колекціонера Серафіна стала малювати картини більшого 

формату – до 2 метрів по вертикалі, у вигляді декоративних панно з 

квітковими, листковими й плодовими мотивами. Тепер вона могла 
використовувати професійні фарби, її роботи придбали променисту 

яскравість і незвичайний колорит. Живопис Серафіни засяяв у всій 

пишності природного таланту й нестримного натхнення, але до загального 
визнання було ще далеко [4]. 

На жаль, у 1914 році спалахнула Перша світова війна, яка змусила 

Уде покинути Францію, адже він був громадянином ворожої країни. Його 
колекція живопису була конфіскована, він надовго поїхав, а Серафіна 

змушена була повернутися до своєї звичної діяльності. 

Вільгельм зміг повернутися до Франції тільки в 1924 році. Він 

знайшов свою підопічну, купив кілька її картин і відновив своє 
заступництво й настанови. Биха-Мерін уперше побачив картини Серафіни, 

прийшовши в гості до Вільгельма Уде. Серед картин інших самоучок твори 

Серафіни вразили його: сліпучі букети, прикрашені всіма відтінками – 
жовтогарячим, дратівливим темно-зеленим, заспокійливим осіннім винно-

червоним, безневинним бірюзово-блакитним. 

Широка популярність прийшла до Серафіни після виставки, яку в 

1929 році організував у Парижі в галереї «Катр-Шмен» Вільгельм Уде. Він 
показав тут роботи вже відомого публіці Анрі Руссо й чотирьох інших 

самоучок, серед них Серафіни. Він назвав свою експозицію «Художники 

святого серця». З усіх учасників виставки його визначення найбільше 
підходило саме Серафіні. Так проста поденниця із Санлісу миттєво стала 
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знаменитою і навіть модною художницею: її картини стали купувати, про 
неї заговорили. Це був період відносного благополуччя і процвітання, 

кращий період в її непростому житті, але, на жаль, дуже короткий. 

У 1930 р. починається Велика депресія. Уде розорився і більше не 
міг підтримувати Серафіну, та й у неї самої справи пішли погано. Вона все 

більше замикається в собі, щось бурмоче під ніс, у поведінці з’являються 

дивацтва, побожність набуває нав’язливих форм. 31 січня 1931 р. жінку 

поміщають в психіатричну лікарню з діагнозом «гострий психоз». До 
Другої світової війни її покровитель ще мав певну вагу в художніх колах, 

він зміг організувати ще кілька виставок, на яких виставлялися картини 

Серафіни, але їй уже не було до цього ніякого діла – вона повністю 
поринула в безумство й перестала малювати. 

Луї померла в 1942 році в Вільє-су-Еркері, всіма покинута в лікарні. 

Поховали її на кладовищі Клермонт для бідних у безіменній могилі. Інтерес 
до її творчості відродився через багато років після її смерті, коли Європа 

повністю оговталася від наслідків Другої світової війни. Її покровитель 

помер у 1947 р. Його сестра передала картини Серафіни, що належали Уде, 

в Художню галерею Санлісу. 
Широкій публіці історія життя Серафіни Луї стала відома після 

фільму «Серафіна із Санлісу» (2008 р.). Кінострічка отримала національну 

премію «Сезар» у семи номінаціях із дев’яти можливих: за найкращий 
сценарій, найкращу жіночу роль (Іоланда Моро), декорації, костюми, 

найкращу роботу оператора й музику. Фільм був створений на основі 

книжки Франсуази Клоарек, психіатра і психолога, що дізналась про 
Серафіну, коли досліджувала умови життя пацієнтів психіатричних клінік 

у довоєнний час [3]. 

Зараз картини Серафіни знаходяться в Музеї Майоля в Парижі, 

Художній галереї Санлісу, Музеї наївного мистецтва в Ніцці й багатьох 
інших експозиціях.  

Полотна Луї – це переважно фантастичні квіткові композиції. Варто 

зазначити, що винайдені нею фарби витримали випробування часом – і 
зараз її роботи майже не втратили яскравості. Поверхні її полотен мають 

матовий, майже восковий вигляд.  

Квіти, листя, дерева були головним сюжетом її картин. Особливо 

часто вона зображала дерево – райське дерево, древо пізнання, древо життя. 
Мотив цей відноситься до одного з найбільш архаїчних у народній 

образотворчій культурі й у тому чи іншому вигляді присутній у 

традиційному мистецтві багатьох країн. Дерево Серафіни – барвисте, 
одухотворене, що рухає листям і гілками, як жива істота. Зазвичай воно 
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займає всю поверхню полотна своєю пишною кроною і товстим стовбуром. 
Яскравість її робіт вражала сучасників, лише згодом стало 

зрозуміло, що це були перші прояви психічного захворювання художниці. 

Яскраві кольори та незвичайні образи іноді інтерпретуються як зображення 
власної психіки художниці [4]. 

Картина «Дерево життя» (1928 р.) на сьогоднішній день зберігається 

в Музеї мистецтва та археології в Санлісі. Основні кольори, використані в 

«Дереві життя», жовтий, синій і червоний, розташовані так, щоб викликати 
певну об’єктивну гармонію. Синій колір у центрі дерева забезпечує баланс 

усередині композиції, яка б не відображувала об’єктивну гармонію, а певне 

роздратування від побаченого, якби була намальована тільки червоним і 
жовтим. 

Отже, існує відчутна протилежність між резонансами синього й 

червоного, останній пов’язаний із теплом, а синій – із холодом. Два кольори 
доповнюють один одного і створюють єдину однорідну вібрацію. Глядач 

споглядає полотно, з якого ллється пластична сила. Художниця творить 

гармонію між кольором і формою. 

«Дерево раю» – найвідоміша робота Луї. Створена приблизно між 
1929 і 1930 роками, вважається однією з останніх картин Серафіни. У 

порівнянні з більшістю творів Луї, написаних вертикально, картина під 

назвою «Дерево раю» представляє особливу асиметрію. Стовбур дерева, 
здається, піднімається з нижнього лівого кута і закінчується у верхньому 

центрі картини. Навпаки, блідо-блакитна поздовжня форма намальована від 

нижнього центру полотна до лівого центру [4]. 
Безліч різнозабарвного листя займають більшу частину поверхні 

полотна. Певний різновид листя забарвлено рівномірно, в той час як інші 

прикрашені й виглядають блискучими через нанесення декількох точок 

різного кольору. В обох випадках розташування і форма листя, іноді 
круглого або подовженого, створюють загальний рух. Кінець останнього 

забарвлений у протилежних напрямках, легкість відбивається у всій 

композиції. Ці ефекти надають листю витонченості і нагадують пташине 
пір’я. 

У центрі роботи з’являється єдиний лист. Цей елемент заслуговує 

на увагу, так як грає фундаментальну роль у сприйнятті картини загалом. 

Лист темного кольору всіяний маленькими симетричними точками, які 
починаються з периферії і з’єднуються в центрі. Пофарбований в синій і 

блідо-синій кольори, контур цього кола складається із суміші червоної і 

білої фарби, яка, здається, була виготовлена безпосередньо на полотні. 
Лист, розташований майже в центрі картини, створює ефект ока, і глядач 
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відчуває, ніби той дивиться на нього. Мистецтвознавці Ганс Кьорнер і 
Манья Вілкенс інтерпретували «око-лист» «Дерева раю» як очі Христа [2]. 

Проте дослідниця творчості Серафіни Луї, Маріка Лемей стверджує, що 

лист «Дерева раю» більше схожий на перо павича, адже хвіст павича 
складається з вічок округлої форми і цим нагадує зовнішній вигляд очей [4]. 

Якщо глядач сприймає «око», коли дивиться на картину «Дерево 

раю», то це тому, що ця форма нагадує людське око. До цього слід додати 

той факт, що зазначений елемент неусвідомлено об’єднує ідею таємниці й 
міфу, який оточує Серафіну Луї. Бернард Дорівал, історик мистецтва, пише: 

«Ці квіти, схожі на пір’я, ці фантастичні листки, схожі на очі, ‒ це плоди 

снів» [1].  
Колірна гама цієї картини доводить, що художниця добре знає 

кольори, які характеризують її полотна. У «Дереві раю» Серафіна Луї 

використовує основні кольори й різні відтінки. Композиція має близько 
чотирьох відтінків синього, три відтінки червоного й два відтінки жовтого. 

Використані кольори посилюються за рахунок білого кольору. Це вказує на 

те, що, на відміну від традиційного способу, Луї не змішувала ріполін із 

нанесеними основними кольорами. Здається, вона використовувала 
масляну фарбу, яку наносила пензлем на полотно. 

Оскільки колір не обходиться без форми, можна встановити «вплив 

форми на колір». У досліджуваній роботі художниця подає амальгаму 
поздовжньої і круглої форм різних кольорів. Унаслідок цього з’являється 

загальна рівновага, що демонструється використанням асиметрії в 

композиції і не подразнює погляд глядача. Цей баланс підкреслюється 
однорідністю форм, які, незважаючи на їх відмінності, ідеально 

збалансовані [3]. 

Луї розміщує елементи композиції – дерева, квітів, листя, пір’я, 

струмка, дотримуючись форми трикутної загальної композиції. У деяких 
місцях художниця змінює пропорції листя, тож воно ідеально вписується в 

загальну геометричну композицію. Таким чином листя і пір’я, розміщені в 

певних місцях, подовжуються або коротшають, щоб завершити вершину 
трикутника, утвореного основними лініями. Тонко підібрані тони в «Дереві 

раю» вражають. Г. Кьорнер і М. Вілкенс вважають, що ця картина – «вищий 

ступінь свободи й винахідливості» [4]. 

 «Букет із мімоз» (1925 р.) репрезентує характерний стиль роботи 
Серафіни: ваза складається з двох кольорів, утворених живими й вигнутими 

мазками. На рожевому тлі розкривається строго складений букет. Контури 

квітів і листя перетинаються. Нервовий жест, що змішує рослинність зі 
стінами й ручками вази, розкриває палку, жагучу й піднесену особистість 
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художниці. Картина «Листя» (1928 р.) має більш специфічне відчуття 
простору, навіть коли роїста маса листя чітко зливається із жовтим фоном. 

Як і в багатьох її більш пізніх роботах, крихітні мазки і точки фарб 

декоративно групуються на поверхні, надаючи картині незвичайного сяйва. 
Мистецтво Серафіни Луї несе в собі щось надприродне. Картини 

художниці, за її словами, були відповіддю на божественне, на накази Діви 

Марії. Натхненна своїми релігійними переконаннями, перебуваючи в 

екстатичному стані, Луї малювала олією чи ріполіном фрукти, квіти й листя 
на однотонних або горизонтально розділених колірних полях. На її 

композиціях – рослини, схожі на дорогоцінні камені, розпускаються назовні 

зі стовбурів дерев або ваз.  
Живопис Серафіни Луї наївний, добрий, безкорисливий і дуже 

яскравий. Однак її грубуваті, майже дитячі картини не прості. Натюрморти 

мисткині більше схожі на символи, герби; елементи розташовуються в 
якомусь дивному геометричному порядку, а надмірно яскраві кольори 

утворюють химерний, незвичний контраст. Картини Луї сповнені 

екстатичною радістю, майже тваринним страхом. У більш пізніх роботах 

фігури й земля зливаються в щільне переплетення, об’єднуючи все полотно 
пульсуючим, звивистим ритмом.   

Отже, картини Серафіни – це творіння її душі. У них розкрився її 

творчий дар, який вона не змогла реалізувати повною мірою. Убогість і 
обмеженість життя обернулися в мистецтві художниці космічним 

безмежжям простору і пишною феєрією кольору. Її картини проникають 

глибоко в душу, пробуджують, загострюють чуттєвість. Їй, художнику-
самоучці, вдавалося передати натхненність життя, плин часу, божественне 

світло. 

Література: 
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У ХХІ ст популярність хореографічного мистецтва або просто 
танцю тільки зростає. З’являється багато нових стилів. Одні зникають, інші 

утверджуються та стають новими «титанами» у танцювальному світі. Не 

можливо танцювати і при цьому не думати чи не розмовляти про танець. 
Людям, які не займаються цим видом діяльності, також необхідно мати своє 

бачення того, що ж таке танець, щоб зрозуміти людей, для яких це 

невід’ємна частина життя.  А ще , до речі, це дуже корисно для розуміння 
самого себе, бо розуміння танцю, взагалі будь-якого танцю, є нероздільним 

з розумінням власного тіла. 

«Танець» - слово, запозичене з німецької мови (der Tanz). Найбільш 

загальним визначенням танцю є - рухи та переміщення людини у просторі 
під музику чи ритм. Але дуже важко провести кордони між тим де є просто 

рухи, а де починається танець . Чим більше ви знайомитеся з танцем, тим 

більше помічаєте в ньому протиріч. З одного боку, танець - це звільнення, 
розкріпачення тіла. З іншого - в танці дуже багато правил. Юрій 

Михайлович Лотман писав приблизно так: «танець існує в просторі між 

дисципліною і свободою, порядком і незалежністю». 
Важливим аспектом є дослідження танцю є вивчення культури руху. 

Цим займаються такі науки як кінезіологія, фізіологія та біомеханіка та 

інші. Також важливе місце займає антропологія руху та танцю, диспицліна, 

яка з'явилася у ХХ столітті. Якщо стара історія танцю зосередилася на танці 
театральному, створеному насамперед для сцени, то дослідження руху і 

танцю включають танець обрядовий і соціальний (бальний, салонний, 

клубний, побутової). Нову дисципліну цікавить, як рухається людина не 
тільки в танці, а й у повсякденному житті, спорті, заняттях гімнастикою і 

фітнесом, які обмеження накладає на рухи сучасне життя з її машинами і 

гаджетами і які можливості для тіла вона надає. Рухаючись у напрямку 

таких досліджень, вчені переформюлювали саме запитання, що стосується 
вивчення танцю. Тепер воно звучить не як « Що таке танець?». Таке 

питання досліджує танець як щось окреме від людини, як сам процес. Але 

він не може існувати без людини, без виконавця. Тому нове формулювання 
посилається на танцюриста і звучить як « Що людина робить, коли вона 
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танцює?».  
Людина проектує свої емоції і ділиться ними з іншими, у випадку, 

якщо вона танцює перед публікою. Якщо ж вона танцює сама, то це може 

виступати спілкуванням цієї людини із собою. Тому танець виступає як 
засіб комунікації. Також у певних народів, зокрема і в українців, танець був 

один із методів залякування супротивника на полі бою. Яскравий приклад 

– гопак.Також варто відмітити ритуальну складову танцювального 

мистецтва. Танець піднімає нас над буденністю з її неминучими 
проблемами, над побутом. Він виводить нас з буденності в свято, додає в 

наше життя трошки більше поезії і мистецтва.  

Це більше чим просто набір рухів . Першим філософом, який 
помітив, що тіло стає витвором мистецтва в танці, був Фрідріх Ніцше. Це 

означає, що коли  людина  танцює, вона виражає собою, своїм тілом, певну 

ідею чи думку. Для Ніцше танець стає атрибутом найвищого, 
божественного мистецтва і думки. Тому танець для Ніцше - метафора 

думки. Також це мистецтво має схожі риси з скульптурою. Танець, як і 

скульптуру, часто відносять до пластичних мистецтв. А на початку ХХ 

століття з'явився новий танець, який так і назвали - пластичним. Можна 
навіть уявити, що танець - це скульптура в русі, пластика - в динаміці. 

Так, може бути, танцювальним рухом назвати те, що музично, 

ритмічно? Мені здається, тут ми знаходимося гаряче, ближче до відповіді. 
Почнемо з того, що ритм не обов'язково щось, що відбивається ударними 

або іншими музичними інструментами, і не обов'язково звук. Це може бути 

ритм, пульсація в вашому тілі. Але ритм - це перш за все повтор. А повтор 
- це обіцянка продовження, повернення чогось, що ми чекаємо. Ритм 

структурує наше сприйняття часу і простору, створює інше, ніж у 

повсякденному житті, переживання часу, формує наші очікування, а іноді - 

навмисне обманює їх, як би граючи з нами, створюючи інтригу, 
пробуджуючи наш інтерес. 

В кінцевому рахунку мистецтво ми і любимо за те, що тут можлива 

гра, вибір, різниця смаків, що тут не все точно визначено, задано, 
розплановано. 

Література: 
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Суспільство без лідерів. Чи може воно існувати або функціонувати?  

Cуспільство – це соціальна група людей, у якій основою є спілкування і 
взаємодія. Хто такий лідер? Це особа, що веде за собою суспільство, 

вирішує його питання та приймає рішення.  

Задаймося питанням, чи буває суспільство без лідерів? Важко дати 

однозначну відповідь на це питання. Адже історично склалося так, що на 
чолі будь-якої держави завжди були певні люди, які або нищили, або 

рятували її. І такі особи існували здавна.  

Усюди, де є більше ніж дві людини, починає формуватися певна 
ієрархія. Історичних прикладів цього є дуже багато. Починаючи від 

стародавнього Єгипту, Індії, Китаю чи Давнього Риму та закінчуючи 

сучасними державами.  
Сучасний світ поступово висловив альтернативу авторитарному правлінню, 

починаючи з новочасної доби в Європі знайшли спосіб правління, коли усі 

люди мають змогу рівноправно приймати рішення щодо своєї держави. Це 

– демократія.  
Отож, відповідь на вище поставлене питання здається знайдена. Чи 

ні?  

Думка багатьох людей щодо цього далеко не однозначна. Справа в тому, що 
перспектива існування суспільства без лідерів є дуже умовною. Адже навіть 

у демократичному середовищі є певний вплив на загальну думку. 

Насамперед – це пропаганда. Навіть, якщо цього чинника нема, і люди 

свідомо, самі вирішують будь-які питання, не завжди вдається знайти вірні 
рішення і суспільство неналежно функціонує. Тут влучним є народне 

прислівʼя: «Скільки людей, стільки й думок».  

А тепер розглянемо групу людей, де демократія відсутня. Тут усе 
залежить виключно від автократичного лідера (короля, імператора, царя, 
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навіть президента). Здається, функціонування громади стає кращим. Чи ні? 
Адже все залежить від лідера. 

Щодо ролі лідера чи правителя є багато філософських, 

політологічних праць. Зокрема на такі теми висловлювали свої думки Тит 
Лівій, Конфуцій, Платон, Макс Вебер, а також революціонер Робесп’єр та 

президент США Теодор Рузвельт і багато інших.  

Можемо згадати відому фразу американського діяча Дж. Рона про 

те, що завданням лідера є бути сильним, але не грубим; добрим, але не 
слабким; зухвалим, але не агресивним; вдумливим, але не ледачим; 

скромним, але не боязким; амбітним, але не зарозумілим; з почуттям 

гумору, але без дурниць.  
Отже, статус лідера в суспільстві ще не є гарантією його успіху, доброго 

ведення справ. Тут добре підходить цитата з Біблії: «Якщо сліпий веде 

сліпого, то обидва впадуть в яму...». Влучним прикладом слугує є постать 
Адольфа Гітлера, фюрера, диктатора, який, зрештою, зазнав краху через 

свою тиранічність, егоїзм та людиноненависництво. У цьому контексті 

згадується фраза висловлена у фільмі «Початок», про те, що ідея – це як 

бактерія; її сила така ж велика; будь-яка, навіть найменша її крихта, здатна 
або назавжди стати частиною тебе, або знищити. 

            Варто звернутися до історичних фактів. З найдавніших часів, ще від 

доби палеоліту існували елементарні форми людської соціальної 
організації, стада, у яких були також свого роду «лідери». Згодом ця форма 

суспільства перетворилася у племʼя, де главою був вожак (рада старійшин, 

воєнний лідер, жрець), який також виконував функції судді. З плином часу 
з'явилися перші держави, де на чолі стояв фараон, якщо це Єгипет, чи 

імператор, як у Римі. До речі, в античних державах уже були своєрідні 

прояви демократії. Це – сенат. В епоху Середньовіччя з'являються вже 

більш централізовані королівства на чолі із королем, який мав радників, але 
все ж приймав остаточні рішення сам. І так продовжувалося надалі. У 

сучасному суспільстві нова форма правління – демократія, яка передбачає 

певну рівність усіх членів спільноти. Але навіть тут є лідери, своєрідні 
представники загальних думок. 

            Отож, на цьому прикладі ми бачимо, що суспільство без лідерів 

неможливе. Але припускаємо, що в майбутньому можна змінити цю 

тенденцію. За умови, коли суспільство буде усвідомленим. Коли кожна 
людина буде приймати усвідомлені відповідальні рішення, морально 

значущі. І робити свій вибір на користь добра (а не йде за течією). Вчинки 

та думки членів такого суспільства засновані на позитиві: любові, світлі та 
добрі. 
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            Ще одним можливим прикладом правління усвідомленого 
суспільства є меритократія, згідно з якою керівні посади займають 

достойні, гідні люди. Люди справді розумні та здібні, талановиті. Історія 

дає приклади наближення до такого стилю правління. Згадаймо, що при 
китайській династії Сун проводилися іспити для визначення 

найдостойнішого майбутнього правителя. На даний момент, людство ще не 

реалізувало меритократію. Але видається, що це хороша альтернатива.  

           Що ж, ми трішки наблизилися до вирішення поставленого питання. 
Як висновок, можна сказати, що за сучасних обставин суспільство без 

лідерів існувати практично не може. Проте в перспективі далекого, а може 

вже не такого й далекого майбутнього, усе можливо. Та у цьому випадку 
все буде залежати виключно від нас. Кожна людина є частинкою, 

елементом суспільства, і все починається з нас, наших щоденних думок і 

вчинків, нашого вибору. Ми самі вирішуємо, у якому суспільстві хочемо 
жити. 

 

 

 
НОВА ЩИРІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ РУХ 

Соколова Олена  
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Осмислюючи сьогодення, виникає питання, чи є людство щире 

зараз? Чи можлива «Нова щирість», як культурний рух сьогодення? 

Щирість – це позитивна риса людини, що відображає дійсність такою, як 
вона її відчуває, коли особистість є правдива до себе і до оточуючих.  

«Нова щирість» – напрям у різних сферах духовно-мистецького 

життя людини, який ставиться до її творів без цинізму й іронії, і є частиною 
постпостмодернізму (чи метамодернізму), який, у свою чергу, з’явився як 

реакція на постмодернізм. «Нова щирість» зароджується у 1980-тих роках, 

причиною стало виявлення проблеми «руйнівної іронії», яка досить добре 

вкоренилась протягом жорстокого ХХ століття. Попередня епоха була 
змушена прийняти цю рису у зв’язку з обставинами, що склались навколо. 

Іронія – це спроба людини захистити себе від болю. Як культурний 

феномен, вона повинна існувати в тих умовах, у яких людині важко 
перебувати, але не як самостійний засіб вираження емоцій. «Нова щирість» 
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опирається на відчуття людини, її емоції, відкритість до світу, повернення 
до первинних цінностей: любов, натхнення, вірність, великодушність. 

Більша увага приділяється зверненню до себе, до пошуку гармонії – 

правдивої гармонії. Загальноприйнята сучасна особистість боїться здатись 
наївною, слабкою, що є характерним для будь-кого, але це, в свою чергу, 

створює проекцію «успішної людини» – людини  сильної, незалежної, іноді, 

навіть, беземоційної. Стереотипно успіх ототожнюють з матеріальним 

збагаченням, статусом та ін. В той час як наївність приховується, хоча ця 
риса може почати відродження щирості. Новатором у літературі став Девід 

Фостер Воллес – популяризатор напрямку «нова щирість», а також 

письменник.  Одна із його книг «Нескінченний жарт» вважається ідейним 
втіленням цього руху. Твір охоплює багато літературних рис характерних 

постмодернізму, проте автор їх використовує не для іронізації, а для того, 

щоб нагадати людям про їхні початкові цінності. Такі погляди одночасно 
виникають й у інших сферах культури, у яких представники жанрів 

починають просувати ідею щирості. У музичному мистецтві 

найпопулярнішим гуртом «нової щирості» став  The Reivers, який випустив 

чотири добре прийнятих альбоми. Була ще низка музичних гуртів і 
виконавців, але комерційного успіху вони не мали, тому з часом їхня 

діяльність припинялась. Кінокритик Джим Коллінз започаткував 

концепцію «нової щирості» у нарисі «Загальність у 90-х: еклектична іронія 
та нова щирість», де протиставляв фільми між собою. Цей термін почали 

використовувати пізніше й інші знавці  кіноіндустрії для опису фільмів, 

шоу, телебачення, блогів, тощо. Рух часто використовують і для позначення 
філософської концепції, як головна характеристика метамодернізму. 

  «Нова щирість» покликана повернути цінності важливі людству, 

дозволити індивіду бути собою і прислухатися до своїх відчуттів. Можливо, 

цей напрям саме зараз є рушійною силою, але через призму всесвітніх 
трендів стає майже непомітним. 

Література: 
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Починаючи з другої половини ХХ століття до 1990-их термін 

«культурний ландшафт» років дуже рідко з’являється у друкованих 

виданнях публічно, і не переходить межу застосування вузької галузевої 
дефініції [4, p.1(12)]. В науковий обіг цей термін ввів німецький географ О. 

Шлютер, а модифікував до більш звичного для нас розуміння К. Зауер. 

Відзначимо, що це був важливий повоєнний період перебудови сприйняття 
усього світу, а не тільки вибраних ландшафтів. Відбувалось багато 

значущих культурних та історичних Рубіконів, подолання ідеологій. 

Антропологічна складова сприйняття нашого світу почала займати 

особливу нішу в дослідженнях культурного ландшафту, а вчені прийшли до 
важливого висновку про особливе значення розбудови та ревіталізації 

соціокультурних просторів.  

Австралійський дослідник К. Тейлор наголошує на беззаперечному 
зв'язку культурного ландшафту з концептом пам'яті та місць. Тому що, на 

його думку, одна з найглибших людських потреб це відчуття в ідентичності 

та визначеній приналежності (belonging). Нашу ідентичність ми можемо 
знайти в ландшафтах та місцях, тому що саме ландшафти у 

феноменологічному підході являють собою культурні конструкти як і є 

скарбницями нашого відчуття місця та пам’яті [3, p.1]. Виходячи з такого 

твердження, ми припускаємо, що «культурний ландшафт» може стати 
інструментом до вивчення культурної пам’яті. 

Яскравий авторитетний представник сучасної гуманітарної 

географії Д. Косгроу у своїй книзі «Соціальні формації та символічні 
ландшафти» (“Social formation and symbolic landscapes”) пояснює важливе 

сучасне бачення ландшафту, що він не стільки є світом, який ми здатні 

споглядати чи бачити, а саме конструкція або композиція цього світу. З 

такої точки зору, ландшафт за Д. Косгроу це спосіб бачити світ [1]. Тоді як, 
на нашу думку, культурний ландшафт це спосіб пам’ятати або не-пам’ятати 

про світ, взаємодіючи з ним тим чи іншим чином. 

Важливо знову звернутись до К. Зауера, адже він запропонував 
схему морфології культурного ландшафту [2, p. 310]. Культуру в ній варто 
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розуміти як інтенціональну здатність кожного унікального народу, як 
суспільного феномену, творити твої ідентичнісні ряди символів та 

контекстів. Далі за схемою вченого спостерігаємо дві категорії «час» і 

головний медіум «природне середовище/ ландшафт». Наступними 
формами між медіумом та тим, що К. Зауер називав «культурним 

ландшафтом», є показники кількості та щільності заселеної території, 

розселення, а також закономірності та структура урбаністичної та 

будівничої складової. Останніми пунктами є шляхи комунікації та 
результати практичної діяльності досліджуваного народу.  

Тому схему морфології культурної пам’яті можемо змодифікувати 

наступним чином. Для кожного покоління, сім’ї чи індивіда система має 
свою змінну чи сталу. Але завжди залишатиметься зв’язок між тими, хто 

створив певний культурний ландшафт між тими, хто взаємодіє з цим 

культурним ландшафтом, споглядає його, читає чи діє в ньому. Так можемо 
прослідкувати динаміку культурної пам’яті: трансляцію смислів та сенсів, 

трансформування, відтворення або забування. Оскільки функція зберігання 

в контексті культурної пам’яті (preserving) може зберігатись лише в 

культурах-діаспорах, в малому колі не асимільованих культурних груп, що 
існує на периферії чужого культурного ландшафту. 

Література: 
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Системний підхід до питання дискурсивного конструювання 
ідентичності полягає у ефективному соціальному структуруванні 

семіотичних відмінностей. Найчастіше використання утвореної структури 

відбувається за допомогою дикурсивних стратегій. Н. Феркло з цього 
приводу пише: «Цей діалектичний процес [взаємодії дискурсу та 

соціальної реальності] не закінчується втіленням та залученням. 

Соціальне життя рефлексивне. Це означає, що люди  не тільки діють та 

взаємодіють через мережі соціальних практик, вони також інтерпретують 
та репрезентують для себе та інших те, що роблять, і ці інтерпретації та 

репрезентації формують та видозмінюють те, що вони роблять» [1, с. 9]. 

Отже, створена структура може бути застосована. Таке застосування 
можна назвати стратегією дискурсивного конструювання ідентичності. 

Для початку означимо поняття «дискурсивні стратегії». Р. Водак 

так визначає це поняття: «Під «стратегією» ми загалом розуміємо певною 
мірою точний та навмисний план практик (включаючи дискурсивні 

практики), пристосований для того, щоб досягти конкретної соціальної, 

політичної психологічної чи лінгвістичної цілі. Інакше кажучи, 

дискурсивні стратегії – це систематичні способи використання мови» [3, 
с. 73]. Тобто загалом поза військовим контекстом поняття стратегії 

загалом означає певною мірою точний план, створений для того, щоб 

досягнути політичної, психологічної чи іншої цілі. Той, хто створює 
стратегію (стратег), намагається передбачити усі фактори, що можуть 

вплинути на його дії. 

Спираючись на дослідження Р. Водак, виділяємо чотири типи 

дискурсивних стратегій: 
1. Конструктивні стратегії. Спрямовані на конструювання 

національних ідентичностей.  

2. Трансформаційні стратегії. Спрямовані на видозміну 
національних ідентичностей. 
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3. Захисні чи виправдальні стратегії. Спрямовані на збереження 
та відтворення національних ідентичностей чи наративів 

ідентичності. 

4. Деструктивні. Спрямовані на демонтаж національних 
ідентичностей» [2, с. 33]. 

Окремі аспекти окреслених стратегій проявляються у тій 

соціально-політичній реальності, у якій здійснюються досліджувані 

дискурсивні події. 
Конструктивні стратегії є найбільш всеосяжними дискурсивними 

стратегіями. Вони спрямовані на конструювання та встановлення певної 

національної ідентичності через уніфікацію, ідентифікацію і солідарність, 
а також диференціацію. 

Стратегії увічнення спрямовані підтримувати, захищати та 

відтворювати національну ідентичність, якій щось загрожує. Окремою 
підгрупою цих стратегій є стратегії виправдання. Насамперед вони 

слугують для проблемних дій чи подій у минулому, які є важливими для 

творення наративу національної історії. Вони спрямовані на те, щоб 

виправдати та відновити геополітичний, цивілізаційний чи соціальний 
статус-кво, наголошуючи на легітимності (виправданості, необхідності) 

тих дій тогочасних представників нації, які є предметом претензій, скарг 

чи протесту. Інакше кажучи, вони відновлюють, підтримують та 
захищають національне «само-сприйняття», яке було «заплямоване» 

певним чином. 

Стратегії трансформації спрямовані на трансформацію відносно 
усталеної національної ідентичності та її компонентів у іншу ідентичність, 

у якій мовець уже є концептуалізованим. Мовець у цьому контексті може 

бути і конкретною особою, і колективним громадянином, і державою. У 

випадку особи стратегія трансформації ідентичності може бути 
семантично інкорпорована не тільки у мову, а і у світогляд людини. Тоді 

вплив на ідентичність співрозмовника відбувається не навмисно, але все 

одно спрямовано – суб’єктом спрямування тут виступають актори, що 
формують і конструюють дискурс. 

Деструктивні стратегії спрямовані на демонтаж чи знищення 

частин існуючого конструкту національної ідентичності. Можуть бути 

використані моделі знецінення, зневаження, делегітимації основ, 
елементів ідентичності чи її загалом. При цьому переважно пропонується 

нова модель на заміну старої [2]. 

Р. Водак також класифікує дискурсивні стратегії на стратегії 
асиміляції та стратегії розділу, розрізнення (англ. dissimilation) і описує їх 
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так: «Стратегії асиміляції лінгвістично спрямовані на створення 
тимчасової, міжособистісної, просторової (територіальної) подібності та 

гомогенності у різних тематичних вимірах. Відповідно до їхніх 

соціальних макрофункцій, вони можуть бути конструктивними, 
деструктивними, увічнювальними та виправдальними. Стратегії розділу 

(розрізнення) створюють тимчасову, міжособистісну чи територіальну 

диференціацію і гетерогенність у тих самих вимірах. Відповідно до їхніх 

функцій, вони також можуть бути конструктивними, деструктивними, 
трансформаційними чи виправдальними» [2, с. 33]. 
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Закон про мову [3] та здобуття Томосу про автокефальну 
українську церкву, своєрідні клейноди (мова і віра), які закріплюють і 

продовжують курс на європеїзацію України. Однак «Третій Рим», ще в 

2018 році задіяв чимало каталізаторів, аби показати схизматичне 

спрямування дій української влади, що відобразилось у розриві 
єврахистійного спілкування з Константинопольським Патріархатом і як 

наслідок скасування хіротонії 1686р.. Відтак ПЦУ (Православна церква 

України)  стала 15-ою самостійною церквою, тож як це вплинуло на 
європеїзацію політичних міжнародних відносин Києва?  
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В результаті входження до диптиху автокефальних церков, ПЦУ 
стала «єретиком» лише в очах РПЦ (Російська православна церква), проте, 

де-факто, здобула незалежність і відкритість в усіх міжнародних питаннях 

для решти віруючої частини світу. В глобальному плані – це, перш за все, 
сприяло відновленню конфесійного діалогу між УГ-КЦ (Українська 

греко-католицька церква)  і ПЦУ. Хоча навіть про мінімальну реалізацію 

практичного процесу екуменізації в рамках УГ-КЦ та ПЦУ говорити рано, 

проте є наміри у співпраці обох церков у відродженні Києва як духовного 
центру України.  

В свою чергу варто додати, що відтепер єдина і автокефальна ПЦУ 

відграє роль важливого чинника у питанні консолідації українців як 
єдиної нації та слугуватиме зменшенню впливу РПЦ на теренах України, 

через перехід парафій і кадрів від УПЦ (МП) (Українська православна 

церква (Московський патріархат))  та, як наслідок, зменшення 
ідеологічного впливу останнього - інформаційного ворога незалежної 

України, який активізується при першому позову Кремля у ролі його 

практичного інструмента втілення «русского мира», що в рамках війни 

загрожує державному суверенітету України і її населенню ментально. 
Варто зазначити, що опісля створення ПЦУ, активізувався процес 

релігійного питання в Чорногорії як нагальний через посилення впливу 

СПЦ (Сербської православної церкви). Аби її послабити уряд Чорногорії 
прийняв «закон про свободу віросповідання» [2], що мав послабити СПЦ. 

Наслідком стали мітинги та сепаратистські настрої які підбурювали СПЦ 

та РПЦ. Підтримав такі дії і митрополит Онуфрій, проте посольство 
України зазначило, що він не є представником України, і Чорногорії не 

варто сприймати його погляди як загальнодержавні, що завдало чималого 

удару по авторитету пана Ореста. Саме в такий спосіб зразок української 

боротьби повторився на іншій політичній арені – Чорногорії! Цей приклад 
вкотре показав імперіалістичний настрій РПЦ, яка проявляє свою сутність 

не православною вірою, а насаджуванням проросійських поглядів у 

голови вірян через інститут церкви. 
Сьогодні ПЦУ в рамках міжнародних відносин хоча й заявила про 

себе, проте керується намірами перспективного членства у Всесвітній раді 

церков, що буде сприяти українській дипломатичній активності на 

вищому релігійному рівні, і відтак церква остаточно переросте в чинник, 
який зможе просувати й говорити про справжні державні інтереси 

України.  

Підсумовуючи все написане мною вище, хотів би зазначити, що 
церква в ХХІ столітті інститут політичний і відкидати цей факт сьогодні 
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неможливо. У політичній думці М. Вебера гарно прослідковується мотив: 
якщо церква і держава поняття роздільні, то за яких умов можливо 

пояснити існування першого на тілі другого? [1] Тому, мораль яку я хотів 

тут донести наступна: Православна церква України нарешті стала 
українською і процес європеїзації українців з її допомогою простежується 

в кожній тезі наведеній вище: від консолідуючих факторів до 

дипломатичних у рамках перспективних міжнародних відносин. 
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Субнаціональна тематика у рамках політичної компаративістики 

сьогодні переживає своє піднесення, проте досі не було здійснено будь-

якого аналізу стосовно дослідницького потенціалу та його просторового 
поширення 

Перш за все, необхідно розпочати розгляд з географії поширення 

дослідників у світовому масштабі, аби зрозуміти загальний характер 
досяжності, або протяжності, субнаціональної проблематики у рамках 
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політичної науки. Як наслідок, ми отримуємо наступну картину: 
 

Таблиця 1. – Географічна (за частинами світу) та процентна 

репрезентація науковців в рамках субнаціональної тематики у 
порівняльній політології 

 

№ Частина 

світу 

Кількість 

країн 

% від 

усіх 
країн 

Кількість 

дослідників 

% від усіх 

дослідників 

1 Північна 

Америка 

3 11,5 78 45,9 

2 Південна 
Америка 

7 27 38 22,3 

3 Європа 12 46,1 50 29,4 

4 Азія 2 7,7 2 1,2 

5 Африка 2 7,7 2 1,2 

Загалом 5 26 100 170 100 

 

Тут варто деталізувати один момент. Попри те, що загальне число 

країн становить 25, але сума їх репрезентації – 26. Причина такої ситуації 
у тому, що Росія знаходиться у двох частинах світу (Європі та Азії). Як 

наслідок, була здійснена географічна диференціація за місцем освітніх 

закладів у конкретній частині світу. Таким чином, 14 представників з Росії 
були розділені у таких пропорціях: 13 – у європейській та 1 – в азіатській 

частинах материка Євразія.  

По суті, вищевказана «географічно окреслена» статистика та 

процентна репрезентація дослідників за частинами світу відобразила 
чотири ключові тенденції. По-перше, Європа – це найбільш чисельний 

територіальний регіон за кількістю країн (майже половина), проте 

представлений лише третиною від усіх науковців. По-друге, Північна 
Америка займає домінуючу позицію за кількістю дослідників (дещо менш 

як половина), проте за числом їх географічної репрезентації слідує на 

третьому місці після Європи та Латинської Америки. По-третє, Південна 
Америка – це територіальний регіон, що рівномірно представлений в обох 

компонентах на рівні чверті (≈25 %) від усієї кількості. І, по-четверте, 

регіони, як Азія та Африка, поки що постають як слаборозвинуті та мало 

інкорпоровані у субнаціональні розвідки. 
Вибір географічного фактора, як чинника диференціації в еволюції 

історіографії субнаціональної проблематики, акумулює у собі 
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перспективи значної деталізації, яка, на нашу думку, може 
продемонструвати чіткіші орієнтири у розкритті даного питання. 

Відповідно до цього, ми проаналізували не лише синтетичні форми 

представленості дослідників через спектр «частина світу»,  але зосередили 
увагу на конкретних виявах у ній, що відобразили через вимір «країни 

світу». 

Ґрунтуючись на подані вище дані, ми маємо можливість уточнити 

деякі особливості стосовно висновків (ключових тенденцій), про які 
згадували уже вище. 

По-перше, для Європи як частини світу прикметна наявність 

«субнаціонального ядра», що утворене з половини її представників – Росія 
(європейська частина), Сполучене Королівство, Німеччина, Швеція, 

Іспанія, Нідерланди, та, рівнозначної за кількістю членів, 

«субнаціональної периферії» (Норвегія, Італія, Данія, Угорщина, 
Швейцарія, Фінляндія. Таким чином, можна відмітити про високу 

національну диверсифікацію регіону із сформованим (наразі) 

теоретичним навантаженням. 

По-друге, низьке представництво країн Північної Америки 
зумовлене їх малою кількістю у регіоні загалом. З іншого боку, США 

займають безапеляційну домінуючу першість не лише у даній частині 

світу, але й в цілому серед усіх держав. Натомість Мексика та Канада, 
попри втричі менший сумарний дослідницький потенціал, займають 

чільне місце серед здобутків у рамках субнаціональної тематики.  

По-третє, регіон Південна Америка репрезентує значний науковий 
вклад у субнаціональну справу та її розвиток (зрештою, дана тема, як 

самостійний напрям досліджень у порівняльній політології, вперше 

окреслюється саме там). Загалом країни, як Колумбія, Аргентина та 

Бразилія представлені вагомою кількістю політологів-компаративістів та 
відіграють центральну роль у вивчені політичних, соціальних та 

економічних процесів на субнаціональному рівні, їх методологічному та 

методичному окресленні. Тоді, як Чилі, Еквадор, Венесуела та Перу, 
побіжно інтегровані у такі дослідження через специфіку функціонування 

їх політичної системи у контексті протікання процесів на 

субнаціональному рівні у більш однорідному вияві, що, звісно, не 

обумовлювало науковий інтерес настільки, як у державах регіону, де це 
відбувається по-іншому (Колумбія, Аргентина та Бразилія) 

І, по-четверте, для таких територіальних систем, як Азія – Росія 

(азійська частина) і Японія та Африка – Танзанія та Уганда – 
субнаціональні дослідження досі (можливо, поки що) виглядають, як 
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«екзотичні», або нетрадиційні. 
Отже, на сьогоднішній день (кінець 2019 р.) науковий потенціал у 

межах субнаціональної теми значний, проте нерівномірно розпорошений 

географічно, що вказує, з одного боку, на різний ступінь дослідницької 
зацікавленості щодо такої теми по всьому світу, а з іншої сторони, великі 

(глобальні) потенційні теоретико-практичні можливості в отриманні 

релевантних соціо-політичних результатів для компаративістики в 

цілому. 
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Тривалий час в Україні підіймалося питання права купівлі-
продажу земель сільськогoсподарського призначення. Наприкінці березня 

2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі [3]. 

Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року[1].  Думки в суспільстві та 

парламенті розділилися щодо доцільності та якості цього документу. 
Варто сказати, що у однією з вимог МВФ, для надання Україні фінансової 

допомоги, було саме вiдкриття ринку землі. 

Взявши до уваги розділення думок у суспільстві, на базі 
соціологічних досліджень проведених компанією GTKУкраїна упродовж 

2018 року, можна виділити наступне:   

З початку до кінця 2018 року, відсоток тих,  хто не підтримує 

земельну реформу з 35% збільшився до 45%, a серед тих, хто підтримує 
спостерігається постійне коливання між 19% та 16%. Ті, хто не 

визначились - приблизно 40%.  Розглянувши регіонально мапу України, 

на півдні та Сході частка тих, хто не визнaчились -  53%. Найбільший 
рівень підтримки реформа  має на заході України, там показник сягнув 
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18%. Серед усіх областей, вищим середнього рівня підтримки виділились 
Вінницькa та Дніпропетровська області [2] .  

Важливим моментом аналізу ставлення українців до земельної 

реформи є формулювання запитання про реформу. Зокрема на запитання 
«Якби сьогодні відбувся референдум щодо питання купівлі/продажу 

земель с/г признaчення, як би Ви проголосували?» - 72% відповіли, що не 

схвалюють. «Чи вважаєте Ви, що громадянин України, який володіє 

землею/ земельним паєм, повинен мати право вільно розпоряджатися 
нею/ним, в т.ч. продавати?» - 66% відповіли позитивно і лише 17% 

негативно. «Чи підтримуєте Ви земельну реформу, скасування морaторію 

на продаж с/г земель?» - 45% не схвалює , а 39% відносяться байдуже. «Чи 
підтримуєте Ви право купувати та продавати землю 

сільськогосподарського признaчення?» - 42% відповіли не схвально, а для 

38% це байдуже [2].  
Ще один момент, який заслуговує на увагу, - більшість українців, 

а саме 79,3%, нічого не чули про земельну реформу, а лише 5% вважають, 

що володіють достатнім рівнем знань. Серед тих, хто знає мало, але 

підтримує - 64%, а тих, хто знає мало, але не підтримує - 66% [2].  
Взявши дані дослідження, проведеного соціологічною службою 

Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року, на запитання необхідності 

винесення на референдум питання запровадження ринку землі та 
скасування мораторію на купівлю-продаж с/г землі 68,9% відповіли 

стверджувально. За умови, що такий референдум відбувся, за 

продовження мораторію на купівлю та продаж с/г землі проголосували б 
72% тих, хто взяли б участь у референдумі. 21,4% з тих, хто взяли б участь 

у референдумі, віддали б свій голос за запровадження ринку землі та 

скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського 

призначення [4]. 
Якщо простежувати рівень підтримки серед населення – 

продовження мораторію на купівлю та продаж землі с/г призначення, з 

жовтня місяця спостерігається зростання з 64,4%, тих, хто збирались взяти 
участь у референдумі, до 72% у лютому [4]. 

Значна частка населення, що не визначились,  з часом перетікає у 

категорії тих, хто «за» або «проти». Українські медіа здійснюють значний 

вплив на формування суспільної думки, у тому числі й щодо земельної 
реформи.  

У прийнятому законі №2178-10йдеться про певний перехідний 

період, який триватиме з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024 року. В цей 
період передбачається, що купувати землю зможуть лише фізичні особи, 
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а обсяг не може перевищувати 100 гектарів в одні руки. Починаючи з 1 
січня 2024 року, максимальна кількість гектарів в одні руки досягне 10 

тисяч, а змогу придбати землю будуть мати як фізичні, так і юридичні 

особи[1]. За цей час медіа мають усі шанси трансформувати суспільне 
ставлення до закону та підготувати населення до референдуму з 

правильно поставленим запитанням.  
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інститутів завжди займав периферійну позицію, через позицію вчених, що 
«мотиви і очікування акторів визначаються в першу чергу, або навіть виключно 

формальними правилами».[1, p.725] Однак, аналіз виключно формальних 

інститутів приводить до низки проблем, і позбавляє нас можливості глибокого 
та багатовимірного аналізу, який є необхідним для пояснення складних 

політичних феноменів.  

Хоча діяльність неформальних політичних інститутів і може, на 

перший погляд, здатися другорядною, дослідження саме цих складових 
політичної системи  є необхідним для розуміння діяльності політичних акторів, 

адже вони зазвичай, на рівні з формальними мають безпосередній вплив на 

поведінку акторів, і в окремі періоди часу, можуть навіть домінувати над 
формальними. Яскравим прикладом цьому є Італія після Другої Світової війни, 

де норми корупції (неформального інституту), були «серйозніші за державні 

закони; останні можна було безкарно порушувати, у той час, як той хто 
наважився кинути виклик умовам нелегального ринку, отримував покарання, в 

тому чи іншому вигляді» [3, р. 15] 

Існує багато класифікацій неформальних політичних систем, але на 

нашу думку, найбільш змістовною є саме модернізована класифікація наведена 
Г. Хелмке та С. Левіцькі, яка базується на типологізації наведеної Гансом-

Йохімом Лаутом [2]. Класифікація запропонована Г. Хелмке та С. Левіцькі 

включає в себе таких чотири типи неформальних інститутів: додаткові, 
адаптивні, заміщуючі, конкуруючі. Вчені спираються на два основних критерія: 

перший, який враховує наскільки відрізняються результати діяльності певних 

формальних та неформальних  інститутів (дивергентні – протилежні 
результати, конвергентні – сутнісно однакові), а другий – ефективність 

відповідних формальних інститутів і норм, з якими взаємодіють неформальні 

інститути. 

Виходячи з наведених критеріїв, можна так коротко описати ці чотири 
види: 

1. Додаткові (ковергентні результати, ефективні формальні 

інститути) – існують поруч з формальними інститутами, та 
здебільшого співпрацюють з ними задля  досягнення спільної 

мети. Такими інститутами зазвичай виступають різноманітні 

норми і процедури, що полегшують процеси прийняття рішень. 

2. Адаптативні (дивергентні результати, ефективні формальні 
інститути) – за своєю суттю вони не порушують закон, але 

ідеологічно протиречать діючим формальним інститутам. 

3. Заміщуючі (ковергентні результати, неефективні  формальні 
інститути) – такий вид неформальних інститутів є характерним для 
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держав слабкоінституціоналізованих, однак заміщуючі інститути 
намагаються оптимізувати роботу держави, та «закрити 

інституційну прогалину». 

4. Конкуруючі (дивергентні результати, ефективні формальні 
інститути) – виникають в умовах, коли формальні норми є 

неефективними, однак вони підтримуються формальними 

інститутами. В таких умовах конкуруючі інститути змушують 

політичних акторів слідувати правилам неформальним, навіть 
якщо це суперечить діючому законодавству. 

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що класифікація 

неформальних політичних інститутів виключно за фактом їх функціональності 
є некоректною, у зв’язку з багатовимірністю існування і діяльності цих 

інститутів. Також, дослідження неформальних інститутів в рамках 

неоінституційної парадигми є необхідним для більш детального вивчення 
поведінки політичних акторів, і більш якісного прикладного аналізу. 
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         Остання чверть ХХ початок ХХІ століття характеризуються 

інтенсивністю розгортання глобалізаційних процесів, що, в свою чергу, 

обумовлено впровадженням техніки та технологій в усі сфери 
життєдіяльності суспільств. Створюється принципово новий світовий 
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порядок. Хоча б те, що, наприкінці 2009 року Європейський Союз обрав 
президента та низку міністрів. Не зважаючи на це, сучасний етап розвитку 

Європейського Союзу має суперечливий характер існування. Оскільки 

одним із засновників ЄС було проголошено вихід із цієї організації, 
зокрема Великої Британії. Але при такому розвитку подій все ж таки 

виникає цілком слушне та актуальне питання про керованість цих 

процесів. Чи має глобалізація спрямованість, яка мета та сенс цього 

процесу? Тому, з необхідністю, на нашу думку, повинна реалізовуватись 
послідовна ідеологічна концепція, яка б скерувала ці процеси в інтересах 

кожної людини. 

        Оскільки глобалізація є суперечливим процесом, який одночасно як 
об'єднує людство, так і фрагментує його. Саме це постало метою даного 

дослідження, а саме з'ясувати механізми формування нової ідеології, яка 

та спрямовувала глобалізаційні процеси у відповідному напрямку для 
розвитку світового співтовариства. Тема глобалізації актуалізувалась у 

другій половині ХХ століття, але вона не є надбанням сучасності. На 

думку багатьох дослідників процеси глобалізації мають свій початок ще з 

моменту Великих відкриттів. Зокрема концепція Р.Робертсона, за якою 
розгортання глобалізаційних процесів можна поділити на п'ять періодів. 

Перший період тривав від 1400 до 1750 року. Цей період обумовлений 

розколом в християнстві, розвитком узагальнюючих уявлень планету, 
прийняттям універсального календаря на Заході, мандрівки з метою 

вивчення Землі. Тривалість другої фази коливається в таких часових 

межах з 1750 року по 1875 і характеризувалась розвитком постійних 
дипломатичних відносин між державами, становленням громадянства та 

паспортної системи, становлення перших націй в Європі. Наступна третя 

фаза починається з 1875 року по 1925 рік. 

        Це налагодження міжнародних зв'язків не тільки співробітництвом в 
економічній сфері, а і в політичній (Перша світова війна); в культурній 

сфері – загальносвітовий календар, на національному рівні – міжнародні 

міграції та намагання їх обмежити. Передостання четверта фаза, яка 
тривала з 1925 по 1969 рік. В цьому періоді здійснюється боротьба за 

політичну та економічну гегемонію, утворення Ліги Націй і ООН, Друга 

світова і "холодна" війни, виникнення "Третього" світу. Саме цю фазу 

автор (Р.Робертсон) називав прискореною глобалізацією. І п'ята фаза, 
тривалість якої з 1969 року по 1992 рік, цю фазу автор називає фазою 

невизначеності. 

          Ще один дослідник глобалізації Е.Гідденс вважав, що процеси 
глобалізації співпадають з модернізацією. Відповідно до цієї теорії, 
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глобалізація починається приблизно з XVI століття. Ці процеси 
характеризуються розвитком міжнародних відносин, виникненням 

глобальної культури. З часом цей процес став прискорюватись і зараз 

набуває стрімкого розвитку. 
                 Домінуючими тенденціями в дослідженні антиглобалізму на 

пострадянському просторі є виявлення негативних наслідків глобалізму 

«по-американськи», який несе в собі руйнівну силу як для окремої країни, 

так і для людства в цілому. Ряд авторів (Г.Зюганов, О.Панарін, О.Зинов’єв, 
Б.Кагарлицький, Г.Джемаль та ін.), подають розгорнуту критику 

неоліберальної моделі глобалізації та пропонують свої варіанти розвитку 

людської цивілізації, намагаючись створити цілісне наукове підґрунтя, 
соціально-критичну теорію глобалізму, базову концепцію для нової, 

необхідної альтернативи нинішньому капіталізму, що, певною мірою, 

може сприяти протестному опозиційному рухові оформитися ідеологічно. 
Йдеться про альтернативну модель розвитку світового співтовариства, 

умовно названу як «ноосферизм», «ноосферний соціалізм», де панує не 

«боротьба всіх проти всіх» і конкуренція, а закони кооперації. Серед 

небагатьох монографій, присвячених цій проблематиці, слід виокремити 
працю «Сутінки глобалізації: настільна книга антиглобаліста», складену 

А.Ашкеровим, збірник «Антологія сучасного анархізму та лівого 

радикалізму» за ред. О.Цвєткова. Зокрема, А.Ашкеров звертає увагу на 
небезпеку сучасних глобальних процесів, що відбуваються сьогодні під 

знаком небаченої універсалізації, де економіка владарює над іншими 

формами соціального буття та висуває моделі його уніфікації, обравши в 
якості етикоонтологічного принципу – тотальну оберненість. 

                Становлення глобального співтовариства це є неймовірно 

складним процесом. Аналогів в історії не існує і сучасне життя ні в якому 

разі не нагадує попередні етапи розвитку людства. Тому сучасний етап 
розвитку ніяк не вписується в усталенні рамки, а навпаки створює нові 

форми організації життя. Ті зміни, які відбуваються навколо поки що 

порушують звичні бар'єри, а не відбуваються зміни в людській свідомості. 
Але все ж таки життя бере своє і люди, залишаючись представниками 

національних культур, разом з тим, стають громадянами світу. В процесі 

повсякденного життя вони вступають у взаємодію з представниками 

різних культур, з представниками різних релігійних вірувань. Людство 
починає тільки вчитись жити за новими правилами в світі без кордонів. 

Поки що тільки відбувається освоєння кожним з учасників 

глобалізаційних процесів причетності до подій у світі, а це основним у 
формуванні відповідальності за те, що людство творить як єдине ціле. В 
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цьому аспекті слід чітко усвідомлювати що добро чи зло повертається 
бумерангом. Оскільки ця нова, якісна єдність передбачає нову єдину 

відповідальність перед майбутнім. Це повинно бути закладеним в 

концепцію глобалізму, який є вектором у подальшому розвитку світового 
співтовариства. 

        Теоретично всі люди, як єдине світове співтовариство, мають рівні 

права й обов'язки, а це, в свою чергу, створює небувалий, унікальний 

прецедент, а саме створення більш справедливого й гуманного 
світопорядку. Саме така реалізація розвитку світового співтовариства 

можлива завдяки ідеології, оскільки вона являє собою теоретичне 

обґрунтування і з необхідністю потребує практичної реалізації. Тобто, 
іншими словами можна надати наступне визначення ідеології. А саме, що 

ідеологія – це усвідомлення соціальними суб'єктами свого відношення до 

дійсності, відповідно їх корінних інтересів. Це передбачає, що в основі 
глобалізму має бути, по-перше, усвідомлення того, що дійсність 

визначається розгортанням глобалізаційних процесів, які мають 

об'єктивний і суперечливий характер існування. 

             Глобалізм, який ділить світ на всесильний центр і безправну 
периферію робить замах на загальнолюдські цінності і тому загально 

світова спільнота не може залишатись до цього байдужою. Саме тому і 

виник рух антиглобалістів. Існує також думка, що антиглобалісти не 
намагаються вести конструктивну розмову про глобалізацію. Зокрема 

таку точку зору має Д. Гелд. В своїй праці він називає антиглобалістів 

скептиками, які вважають будь-яку дискусію з питань глобалізації 
надуманою і що сама ідея глобалізації непродуктивна. "Якщо глобальне 

не може бути інтерпретовано буквально, як універсальний феномен, то 

ідея глобалізації означає хіба, що трохи більше за американізацію або 

вестернізацію" [1, с. 3].  
         По-перше, прийнято вважати, що антиглобалізм розглядає 

глобалізацію лише як спробу легітимізувати неоліберальний глобальний 

проект і консолідацію англо-американського капіталізму у межах 
основних світових економічних регіонів.  

         По-друге, антиглобаліський був рух направлений проти негативних 

наслідків глобалізації. Вони відстоюють право і суверенітет національних 

держав. 
         По-третє антиглобалісти вимагають від міжнародних фінансових 

установ справедливого розподілу доходів і в міжнародні трудові угоди 

включати захист навколишнього середовища. Такі вимоги є цілком 
правомірними і на 
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них слід звертати належну увагу. Оскільки критика сучасних тенденцій 
розвитку світового співтовариства має носити конструктивний характер, 

що буде сприяти належному прогресивному розвитку. 

        Отже, глобалізм як ідеологія сучасності має, перш за все, 
спрямовувати глобалізаційні процеси у відповідному напрямку. А саме на 

всебічний розвиток світового співтовариства, де основним вектором має 

буди розвиток в інтересах кожної людини, народу, нації, цивілізації, на 

основі довіри, взаємоповаги, взаємозалежності, на визнанні єдності, а не 
однаковості, подібності. 

      Така єдність є принципово новою якістю у формуванні світового 

співтовариства, де усвідомлення єдності, причетності і відповідальності 
до подій у світі і здатні реалізувати проект глобалізації як блага для 

кожного з учасників глобалізаційних процесів. Становлення нового 

світового порядку має відбутись не тільки на основі протистояння 
глобалізму – антиглобалізму, а, з необхідністю, через їх єдність. Сучасна 

ідеологія здійснюється через опозицію. Опонент вказує не тільки на 

недоліки, а, перш за все, на можливі шляхи реалізації бажаного 

результату. 
Література: 
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Деструктивні («чорні», «брудні») електоральні технології 
породжують аморальність, правовий нігілізм, політичну апатію, 

знижують критичність сприйняття виборцями поширюваної інформації та 

здійснюють маніпулятивний вплив на свідомість виборців, передбачають 
пряме порушення виборчого законодавства та мають на меті принизити та 
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дискредитувати конкурентів, зібрати та використати проти них 
компромат, а також порушують правові та моральні норми. 

Під час парламентської виборчої кампанії 2019 р. в Україні 

кандидати в одномандатних та партії в багатомандатних округах 
використовували деструктивні («брудні») електоральні технології, а саме 

застосовували такий різновид технології адміністративного ресурсу як 

непрямий підкуп виборців, зокрема:  

• надання подарунків для освітніх закладів (за даними Комітету 
виборців України цю технологію використовували кандидати-

мажоритарники О. Довгий, С. Березкін, Ю. Дерев’янко, Г. Ісаєв 

(кандидат від партії ВО «Батьківщина»); 

• надання безкоштовних послуг, роздача товарів виборцям, а також 

встановлення дитячих майданчиків (технологія застосовувалась С. 
Пашинським, Б. Козирем, М. Шпаком, А. Богданцем, І. 

Бриченком, О. Мейдичем); 

• організація екскурсійних поїздок до туристичних центрів 

(застосовували О. Курсик, О. Покровська (кандидат від партії 
«Голос»), В. Шевченко, Д. Новицький (кандидат від партії 

«Опозиційна Платформа –  За Життя»);  

• проведення концертів, шоу, спортивних змагань на підтримку 

конкретних кандидатів чи політичних партій  (студія «Квартал 95» 

проводила гумористичні концерти на користь партії «Слуга 
народу» в 19 містах, також концерти проводив гурт «Океан Ельзи» 

на підтримку партії «Голос» та співак О. Винник проводив 

агітаційні концерти для «Аграрної партії України») [3]. 
Органи державної та місцевої влади сприяли організації публічних 

заходів для проведення агітаційної діяльності кандидатами, а саме 

кандидати брали неодноразову участь у відкриті об’єктів інфраструктури, 
перевірки стану виконаних робіт з благоустрою, надання обладнання в 

лікарні, школи. Відповідно до результатів моніторингу Громадянської 

мережі «Опора», найчастіше використання адміністративного ресурсу, а 

саме бюджетних коштів для ведення агітаційної кампанії залучали такі 
кандидати в одномандатних виборчих округах: в № 19 ОВО – І. Гузь (20 

випадків); в № 153 ОВО – Ю. Возняк (17 випадків); в № 154 ОВО – О. 

Дехтярчук (16 випадків); в № 167 ОВО – О. Барна (30 випадків); в № 198 
ОВО – С. Рудик (18 випадків); в № 200 ОВО – А. Яценко (19 випадків). 

Місцеві чиновники різних рівнів разом з кандитатами брали участь у 

вищеперерахованих заходах та публічно демонстрували своє позитивне 
ставлення до певних кандидатів. Наприклад, кандидатів В. Поповича та О. 
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Савчук активно підтримував мер Івано-Франківська Р. Марцінків, а 
кандидата Б. Дубневича – голови сільських рад Пустомитівського району 

Львівської області; міський голова Харкова Г. Кернес разом з кандидатом 

О. Грановським проводив зустрічі з виборцями [1].   
 Технологію проведення негативної агітації застосовували проти 

партії «Слуга народу» (конкуренти поширювали газети в стилістиці та 

колористиці партії «Слуга народу», в яких «очорнювались» кандидати від 

цієї партії в № 183 та № 186 ОВО). Крім того, використовувалися «чорні» 
інтернет-технології – для висміювання Я. Москаленка в № 96 ОВО та 

проти кандидата В. Голуба поширювались наклепницькі листівки зі 

звинуваченням його в корупційних скандалах; технологія підробки 
агітаційних матеріалів конкурентів – у Запоріжжі поширювались 

підроблені білборди із зображенням А. Парубія, які мали напис «Ківа – це 

моя квота» та виконані у стилістиці та кольорах партії «Опозиційна 
Платформа –  За Життя», схожі білборди розміщувались в Одесі із 

дискредитацією Ю. Бойка та С. Льовочкіна від імені В. Рабіновича [2].

         

Впродовж парламентської виборчої кампанії 2019 р. в 
одномандатних округах активно застосовувалась технологія кандидатів-

двійників проти партії «Слуга народу». Ці кандидати висувалися шляхом 

самовисування (в 44 одномандатних виборчих округах з 199), але 
вказували в автобіографіях причетність до благодійних фондів (18 

кандидатів), громадських рухів (27 кандидатів) та організацій, приватних 

підприємств (22 кандидати) та товариств з обмеженою відповідальністю 
(17 кандидатів), які мали однакову або співзвучну назву із партією «Слуга 

народу» [3]. 

Часто використовувалась технологія дезінформації, зокрема 

«витік» викривленої інформації про конкурентів, їхні ідеї (цей напрям 
дезінформації використовували проти партій «Батьківщина», «Голос», 

«Слуга народу»); критика «негативної діяльності» та «бездіяльності» 

членів партії (застосовувалася щодо партії «Європейська Солідарність», 
ВО «Батьківщина», «Об’єднання «Самопоміч», «Опозиційна Платформа 

–  За Життя», «Українська стратегія Гройсмана»).  

Неодноразово застосовувалась технологія обробки (псування) 

агітаційних матеріалів конкурентів: псування агітаційних плакатів та 
білбордів – кандидатів І. Луценка та Ю. Мороз (кандидати від партії 

«Батьківщина»), кандидата С. Медведчука (кандидата від партії 

«Опозиційна Платформа – За Життя»), кандидатів В. Куліча, Д. 
Кухарчука, В. Євпака (кандидат від партії «Голос»), також – партії 
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«Європейська Солідарність», «Слуга народу» (в п’яти округах Київської 
області).        

 Таким чином, впродовж парламентської виборчої кампанії 2019 р. 

використовувались  такі деструктивні електоральні технології: непрямий 
підкуп виборців, технологія проведення негативної агітації, «чорні» 

інтернет-технології, технологія підробки агітаційних матеріалів 

конкурентів, технологія кандидатів-двійників, технологія дезінформації, 

технологія обробки (псування) агітаційних матеріалів конкурентів. 
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Феномен політичної маніпуляції не є продуктом лише нашого часу 

і практикується не тільки в суспільстві, побудованому на ліберальних 

принципах ринкової конкуренції та особистої свободи. Політична 
маніпуляція існувала протягом усієї людської історії, з того моменту, коли 

влада з метою своєї легітимації була змушена втягувати у свою гру 

населення, впливаючи на його настрій, як батогом прямого насильства, 

так і медяником маніпулятивних технологій. 
Виключенням не є і Україна. Як показав досвід президентської  

кампанії  в  Україні на весні  2019 року, політичне маніпулювання виступає 

надзвичайно ефективним інструментом політичного впливу на виборців. 
Політична маніпуляція  успішно проявила  себе  як  до  самих  виборів так і 

під час  виборчої   кампанії  кандидатів. Варто зауважити, що  маніпуляція 

здебільшого  носить негативний характер  і поширює свій вплив на 
величезні маси людей,  тому  на неї потрібно зважати і  вміти  їй 

протистояти. 

Політичну маніпуляцію можна визначити як  прихований  влив на  

політичну свідомість людей, метою якого є примусити діяти їх в інтересах 
маніпулятора. Мета політичного маніпулювання  зазвичай  зводяться до - 

отримання, реалізації та  збереження влади. Важко собі уявити успіх на 

виборах без значної підтримки електорату,  а у сучасних реаліях для 
досягнення даного ефекту, багато хто із політиків використовує саме 

маніпулятивні технології.  Маніпулятор  повинен створити певний образ 

який хоче бачити виборець  і  за який,  він у подальшому і   віддасть свій 
голос. Завдяки маніпуляції, маніпулятор здійснює вплив на виборця і 

схиляє його до бажаних для себе вчинків. 

Але зупинимось детальніше, на діючому Президентові України і 

його методах,                                 котрі дозволили здобути   впевнену 
перемогу на  президентських виборах. 

Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» 

звинуватив Петра Порошенка у тому, що  війна досі не закінчилася і ось 
такий з нього  головнокомандувач, а у заключному слові наголосив, що з 

приводу війни, Ми зробимо все, щоб її закінчити. Тобто, контекст цих слів 

розшифровується, як: «Петро Порошенко, поганий головнокомандувач і в 

загалі  мало що зробив для  закінчення  війни, ми ж (я і моя команда) 
принесемо мир в Україну». 

Так, дійсно Петро Порошенко обіцяв закінчити війну за кілька 

тижнів і з його боку це теж можна розцінювати як певного роду 
маніпуляцію, але якщо проаналізувати ситуацію довкола війни, то стає 
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зрозумілим,  що  ключ від миру в Україні лежить у Москві і даний 
конфлікт неможливо врегулювати лише однією стороною, так як він 

залежить від багатьох факторів і в першу чергу від  самої Москви. На жаль, 

на сьогодні вирішення цього питання залишається і досі  актуальним.  
Володимир Зеленський, під час дебатів підмітив, що на виборах 

2014 року Петро Порошенко здобув беззаперечну перемогу, що більшість 

людей в тому числі і він голосував за П.Порошенка, «але я помилився. Ми 

помилилися». Тобто, контекст цих слів розшифровується « Люди, я такий 
як і Ви, ми одне ціле, ми разом здійснили одну і ту саму помилку». У 

даному випадку Володимир Зеленський грав на емоціях, на тому що він 

простий хлопець з народу, або якщо бути  більш точним – свій (не із 
системи) [1]. 

Самим дієвим інструментом політичної маніпуляції став серіал 

«Слуга народу», який забезпечив діючому Президентові прихильність 
народу, а відтак, і його підтримку на виборах. Суспільство, почало звикати 

до Володимира Зеленського в образі Президента України, що понад усе 

ставить український народ і асоціюється з певним «рятівником-месію», 

що у свою чергу можна віднести до такої категорії як «політичний міф». 
Досить простий, але ефективний інструмент, яким користуються 

багато політиків,  є ухилення від конкретної відповіді на пряме запитання. 

Замість того, щоб дати чітку відповідь на незручне для себе запитання, 
набагато простіше вдатися до інших прийомів. Так наприклад, не маючи 

чіткої стратегії по завершенню конфлікту на Сході України та 

поверненню Криму, Володимир Зеленський посилався на довгострокові 
перспективи по вступу у НАТО, але  при цьому не вказував  конкретних 

кроків які він та його команда  будуть здійснювати прийшовши до влади. 

Командою Володимира Зеленського не давався акцент на таку 

форму політичної реклами як плакати, мало того, їх практично і не було.  
Припускаю, що незважаючи на те, що  даний вид політичної реклами є 

широко розповсюдженим серед кандидатів, команда діючого Президента 

розуміла, що у їхньому випадку – це може  зіграти  і проти них. 
Високі лозунги та гучні  обіцянки теж дали свій позитивний 

результат для перемоги у президентській гонці, але на практиці виявилося, 

що це лише слова.  

В Україні не задіяні механізми, які могли б  захищати   громадян 
від політичного маніпулювання. Починаючи з перших років незалежності 

і дотепер політичне маніпулюванням має вагомий влив на політичну 

реальність. Сьогодні феномен політичного маніпулювання є широко 
досліджуваною проблемою з боку як зарубіжних, так і вітчизняних 
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науковців, але практичним аспектам протидії тій самій маніпуляції 
приділяється менше уваги  Усі науковці сходяться на тому, що політичне 

маніпулювання є вагомою мотиваційною силою в сучасному світі [2]. 

 Отже, можна зробити такі висновки:  політичне маніпулювання 
виступає надзвичайно ефективним інструментом політичним впливу і як 

доказ цього, можна навести приклад  президентської виборчої кампанії 

2019 року.  Незважаючи на те,  що в Україні не має дієвих  механізмів які 

могли б захистити, а ще  краще – унеможливлювати  дану політику, людям 
потрібно розвивати у собі політичну культуру, критичне мислення та 

аналітичні здібності, щоб не піддаватися на подібні  маніпуляції. 
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Поняття «конфлікту» завжди викликало великий інтерес у вчених 

різних наукових напрямків по всьому світу. Зауважимо, що 1997 рік було 
навіть оголошено роком вивчення соціальних конфліктів. На цю тему 

було розроблено низька фундаментальних концепцій і положень 

політичних і соціальних конфліктів. Серед науковців вирізняється Л. 

Козер. Він запропонував найбільш загальне і популярне соціологічне 
трактування конфлікту: конфлікт – це така поведінка, яке тягне за собою 

боротьбу між конфліктуючими сторонами через дефіцит ресурсів і 

включає в себе спробу нейтралізувати супротивника, заподіяти йому 
шкоду або знешкодити його [1, c. 54]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673937
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673937
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Polzap_2012_6_8
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Визначаючи конфлікт через соціальну взаємодію, можна 
побачити, що конфліктність має властивість накопичуватися. Причому 

акумуляція протиріч може відбуватися в різних сферах суспільного життя 

(в економіці, політиці, культурі). Залежно від ступеня акумуляції протиріч 
на міждержавному рівні дослідники (Г. Херман, М. М. Лебедєва) 

виділяють кілька послідовних стадій розвитку конфлікту: конфліктні 

відносини, конфліктні дії без застосування зброї, криза, збройний 

конфлікт [2, c. 22].  
В загальному вигляді політичний конфлікт підходить під усі 

параметри визначення соціального конфлікту, адже він не представляє 

собою окремого феномену соціального життя, але головною його 
відмінністю є те, що він проходить в середовищі політичних відносин або 

має безпосереднє відношення до політичних відносин. Політичний 

конфлікт може бути як регіональним, так і міжнаціональним чи 
міжкультурним. А з точки зору цінності і значущості в тому чи іншому 

соціально-політичному регіональному процесі конфлікт може бути 

функціональним і дисфункціональним. Під функціональним 

регіональним конфліктом будемо розуміти категорію регіональної 
конфліктології для позначення конфлікту, наслідки якого призводять до 

підвищення значущості, стабільності даної соціальної, політичної 

системи. А під дисфункціональним регіональним конфліктом будемо 
розуміти категорію регіональної конфліктології для позначення типу 

конфлікту, наслідки якого призводять до порушення стабільності даної 

соціальної, політичної системи, можуть призводити до краху останньої. 
Також конфлікт, що розглядається нами, може бути відкритим і 

латентним. Відкритим, або явним, є конфлікт як категорія конфліктології 

для позначення типу конфлікту, який проявляється відкрито, його 

наявність усвідомлюється більшістю або всіма конфліктуючими 
сторонами. 

А латентним, або прихованим, є конфлікт як категорія 

конфліктології для позначення типу конфлікту, який не проявляється 
відкрито, його наявність не усвідомлюється і / або не використовується 

рядом або всіма конфліктуючими сторонами. 

Проаналізувавши значну кількість тверджень щодо визначення 

поняття «політичний конфлікт», ми виявили основні підходи до розуміння 
цього складного явища. Так, більша частина вчених зазначає, що 

головною особливістю, яка відрізняє політичні конфлікти від інших 

соціальних конфліктів і за допомогою якої можна визначити його суть є 
владний аспект, тобто боротьба за владу, панування, авторитет, розподіл 
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влади та владних повноважень, а також боротьба за можливість 
розпоряджатися ресурсами.  

Більша частина вчених зазначає, що головною особливістю, яка 

відрізняє політичні конфлікти від інших соціальних конфліктів і за 
допомогою якої можна визначити його суть є владний аспект, тобто 

боротьба за владу, панування, авторитет, розподіл влади та владних 

повноважень, а також боротьба за можливість розпоряджатися ресурсами. 

Варто відзначити, й суб’єктивну складову при визначенні поняття 
політичного конфлікту, яка виражається як конфлікт у сфері політики та 

між політичними суб’єктами. 

Найбільш поширеним на сьогодні підходом до визначення поняття 
«політичний конфлікт» є комплексний, тобто який містить особливості 

всіх попередньо зазначених визначень. Сучасна українська дослідниця І. 

Станкевич об'єднавши різні підходи, зазначає, що досліджуване поняття 
визначає боротьбу за вплив у системі політичних відносин, за доступ до 

прийняття загальнозначущих рішень, за монополію своїх інтересів і 

визнання їх суспільно необхідними, тобто за все те, що становить зміст 

влади і політичного панування [3, с. 15].  
Але вище зазначенні підходи не несуть у собі, якогось зовнішнього 

та загальносуспільного аспектів у розумінні поняття політичного 

конфлікту, зокрема під час поділу політичних конфліктів на конфлікти 
внутрішнього характеру та конфлікти міжнародного характеру. Так, 

загальносуспільний контекст виявляється в тому, що політичний конфлікт 

може виникати не тільки з приводу влади, ресурсів чи монополій на їх 
використання. Зіткнення може формуватися в будь-якій суспільній сфері, 

проте якщо в результаті його розгортання більша частина суспільства 

бачить в ньому свої інтереси чи цінності, які стосуються цілісності та 

ефективності політичної системи, то це безумовно також може бути 
політичним конфліктом. 

Отже, зовнішній підхід у визначенні політичного конфлікту 

виявляється у таких аспектах як національна єдність, державний 
суверенітет та неподільність, національна чи міжнародна безпека, 

державна могутність. Тобто, якщо ці аспекти виступають тією чи іншою 

мірою причинами боротьби, то такі конфлікти також можна називати 

політичними, проте міжнародного характеру. 
Варіативність дефініювання поняття «політичний конфлікт» 

визначається такими складовими як владний аспект, тобто боротьба за 

політичне панування, володіння чи розпоряджання ресурсами, 
можливість прийняття рішень та встановлення легітимності.  
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Підсумовуючи, варто відзначити, що концептуальними засадами 
нашого дослідження виступає вивчення особливостей та сутнісних 

характеристик досліджуваних політичних конфліктів, виокремлення 

заходів впливу на конфлікти як з боку сторін конфлікту, так із боку третьої 
сторони, що в перспективі зумовлює його трансформацію, а також аналіз 

політичних та інституційних механізмів регулювання конфліктів, 

дослідження суб’єктивної складової, тобто проходження у політичній 

сфері та між політичними суб’єктами та врахування загальносуспільного 
та загальнодержавного інтересів у конфлікті допомагають нам 

заглибитись у складне явище як політичного, соціального, так і 

культурного життя того чи іншого суб’єкта вивчення. 
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Політичне насильство є класичним об’єктом дослідження у рамках 
порівняльної політології, особливо в американських політологічних школах. 

Зокрема цю проблематику досліджували такі вчені як К. Дойч та С. 

Хантінгтон. Однак в Україні цей напрям роботи є менш опрацьованим, 

принаймні нам майже не відомі роботи на таку тематику. Хто би це не 
досліджував, здебільшого він розкриває суть питання через соціологічну чи 

психологічну призму, акцентуючи більшість своєї уваги на передумовах 

політичного насильства або на наслідках його для суспільства. Натомість ті 
дослідження, які все таки звертаються до проблематики причин насильства, в 
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основному побудовані або довкола економічної нерівності, або культурного 
фактору. Однак майже не розглядається політичне насильство в його 

інституційному аспекті. А саме: чи є кореляція між силою політичних 

інститутів та рівнем політичного насильства у конкретно взятій державі. 
 Спершу коротко окреслимо поняття «політичне насильство». 

Загальновживаним у наукових колах є його тлумачення як «будь-яке 

насильство, кінцеві завдання якого містять політичний характер». Таким 

чином в це поняття входить кілька політичних явищ: від політичних 
демонстрацій і мирних акцій непокори до розв’язання громадянської війни чи 

інших форм збройної боротьби. Ми би ще внесли до цього списку 

міжфракційну владну боротьбу, яку представники політичної еліти ведуть 
приховано чи відкрито зі своїми політичними опонентами за допомогою 

збройних угруповань. Логіка функціонування тут як у громадянської війни, 

тільки менші масштаби, а не включеність до безпосередньої боротьби великих 
прошарків населення дає нам змогу охарактеризувати цей вид політичного 

насильства як «розбірки між незаконними збройними угрупованнями із 

політичним підтекстом». Тобто суть політичного насильства зводиться до 

повалення або зміни існуючої політичної системи [1; 2]. 
 Корінь проблем, що сприяють політичному насильству, на нашу 

думку, лежить у формальних та фактичних можливостях політичних 

інститутів. За нашою теорією, до насильства політичні актори схильні 
вдаватися в останню чергу, адже такий інструмент політичної боротьби є як 

економічно, так і політично дороговартісним із відверто непередбачуваним 

результатом. Окрім того, наявний шанс «програти» всім. Таким чином він стає 
прийнятним тільки у тому випадку, якщо заблоковані інші канали входу і 

виходу політичної системи або ж трансакційні витрати їх використання 

суттєво перевищують можливості актора або його прибуток через таку 

взаємодію із системою. Це все доводиться за допомогою теорії ігор, а саме 
«дилеми в’язня». 

 Водночас це підтверджується і порівняльними дослідженнями. Так, 

суть інституціоналізації політичної системи полягає в закріпленні політичних 
«правил гри» і прийняття їх усіма політичними акторами. Навіть якщо політичні 

практики є досить жорсткими та репресивними, однак основні актори 

погоджуються їх виконувати, то політичні конфлікти не зазнають 

збройної ескалації. Прикладом цього є США і КНР, де достатньо сильно 
централізовані апарати управління державою (зокрема через партійні 

інструменти), однак це не призводить до збурення «низів», оскільки 

політичні актори розділяють розуміння «принципів роботи своєї політичної 
системи» [1].  
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Окрім того, сильні державні інститути більш адаптивні до змін 
політичної системи, більш автономні (це дозволяє проблемі в одному із 

аспектів політичної системи не впливати «ефектом доміно» на всю систему, як 

це буває при слабких інститутах), вони охоплюють більше соціальних явищ (за 
таких умов майже відсутні «тіньові» заміщаючі інститути, такі як мафія) та 

укріплюють суспільний консенсус із різних важливих питань (сильні 

політичні інститути уже вимагають злагодженості в питаннях політичної 

системи, яка акурат переноситься і на інші суспільні поля) [2]. Ще вагомішим 
аргументом є інклюзивність сильних політичних інститутів: вони дозволяють 

різним групам інтересів легітимно акумулювати свої вимоги у рамках 

політичної системи, не вдаючись до крайніх методів боротьби, як це було 
описано вище. Яскраво це можна відстежити на прикладі етно-культурних 

поділів. В одному випадку ми маємо Ліван, де уживаються 3 етно-

релігійні групи, розбіжності між якими не перетворюються у збройний 
конфлікт за рахунок сильних консоціативних інститутів (наприклад, 

найважливіші політичні посади – президент, прем’єр і спікер легіслатури – 

твердо закріплені за одною із груп чим досягається політичний баланс; за 

схожою схемою працює уряд Швейцарії). В іншому випадку – регіон Індії 
Кашмір, де мусульманське населення, попри те що складає більшість у регіоні, 

майже не представлене в органах місцевої влади і не має каналів впливу на її 

рішення. Це, своєю чергою, змушує їх вдаватися до терористичних актів як 
методу політично заявити про себе [1]. 

 Якщо розглядати питання за допомогою статистики, можемо звернути 

увагу на дослідження П. Шнайдера і А. Шнайдер про взаємозв’язок сили 
політичних інститутів, економічної стабільності та суспільної мобілізації. 

Дослідження проводилось у 40-их і 70-их роках ХХ ст. у Європі. Науковці 

вибудували якісні індекси сили політичних інститутів, виражені у їхній 

стабільності та тривалості, економічного розвитку і можливостей суспільних 
груп до мобілізації. Паралельно була вибудувана шкала рівня політичного 

насильства, де його кожному конкретному виду присвоювалась певна вага, 

після чого виводилось середнє арифметичне політичного насильства. За 
допомогою регресійного аналізу кожен із трьох попередніх показників 

почергово зіставлявся (один і в парі із іншим із трьох), після чого 

конструювалась модель розподілу даних. При осібному зіставленні показників 

найбільше на політичне насильство впливали саме економічні проблеми (90 % 
випадків у економічно слабших країнах), однак при паралельному контролі 

усіх показників 81 % випадків насильства спричинені саме слабкістю 

політичних інститутів. Із цього можна зробити висновок, що основним 
чинником є саме нездатність політичних інститутів виконувати свої функції, 
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що скоріше супроводжується проблемами в економіці і вкрай високою 
політичною мобілізацією [2].  

 Отож, хоч і питання сили політичних інститутів навряд чи стане 

панацеєю від політичних криз, оскільки це багатовимірне явище, але ми 
вважаємо, що дослідження у цьому напрямі сильно збагатять розуміння 

принципів політичної модернізації, оскільки прийняття потреби у переведенні 

політичної боротьби в легітимне поле інститутів дозволить так званим 

«перехідним суспільствам» зберігати загальну стабільність й ефективніше 
провадити необхідні реформи. 
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Феномен недемократичних політичних режимів зазвичай 

досліджують лише у контексті транзиту від авторитаризму до демократії, 
що не завжди дає змогу повноцінно розкрити та порівняти сутнісні й 

режимні ознаки та особливості тих або інших політій. Річ у тому, що 

якщо поняття авторитарного режиму знайшло місце у класифікації 

автократій як “гібрид” між тоталітаризмом та демократією, то 
розташування такого режиму як “посттоталітаризм” у класифікації й досі 

лишається необґрунтованим. Особливо з огляду на те, що “посттоталітаризм” 

трактується щонайменше двояко, зокрема історично (як тип режиму, що 
встановлюється після тоталітарного) та політично (як окремий тип 
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режиму з власними ознаками та атрибутами). І цей факт теж ускладнює 
визначення місця посттоталітарного режиму у матриці автократій. 

Першим термін “посттоталітаризм” у науковий обіг ввів Х. Лінц. У своїй 

праці “Авторитарні та тоталітарні режими” він визначив посттоталітаризм 
як політичний режим, що є відмінним від тоталітарного, будується на 

інших принципах і має дещо іншу природу [1]. Причиною появи такого 

політичного режиму Х. Лінц вважав внутрішню еволюцію 

комуністичної радянської ідеократії та більшості комуністичних систем 
країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи після смерті Й. 

Сталіна. Згодом же Х. Лінц у сумісній праці з А. Степаном розкрили 

сутність посттоталітаризму в контексті аналізу основних типів 
політичних режимів, до яких вони зарахували султанізм, тоталітаризм, 

посттоталітаризм, авторитаризм і демократію [2]. 

Тоталітаризм постає як тип недемократичного політичного режиму, 
що прагне встановити тотальний контроль над усіма сферами суспільного 

життя. Авторитаризм від тоталітаризму різниться низкою системних 

ознак, до яких належать: низька харизматичність лідерства, менша 

“відданість” ідеології, високий рівень корупції, наявність плюралізму 
(як політичного, так і культурного) тощо. Посттоталітаризм, своєю чергою, 

трактується як “гібрид” між тоталітаризмом й авторитаризмом. Це режим, 

який за своєю суттю прагне встановити тоталітарний контроль, але 
внаслідок тих чи інших чинників позбавлений можливості для цього. 

Посттоталітаризм, з огляду на це, має спільні ознаки як з тоталітарним, 

так і з авторитарним режимом. 
Сьогодні до посттоталітарних можна віднести політичні 

режими Північної Кореї та Туркменістану. Режими цих країн є одними з 

найзакритіших, а також найнедемократичніших за результатами різних 

рейтингових досліджень. У контексті дослідження посттоталітаризму 
режими цих країн є ще важливішими, оскільки наочно демонструють два 

протилежних типи посттоталітарної трансформації: від тоталітаризму до 

посттоталітаризму у випадку КНДР та від авторитаризму до 
посттоталітаризму у випадку Туркменістану. 

Політичний режим КНДР у науковому середовищі отримує 

декілька різноманітних трактувань, серед яких: авторитаризм, 

посттоталітаризм, класичний тоталітаризм, ерозійний тоталітаризм, т. зв. 
“failed state” (“держава, що не відбулась”). Найчастіше північнокорейський 

режим розглядають у контексті класичного тоталітаризму. Ця позиція 

нерелевантна, оскільки політичний режим Північної Кореї не підпадає під 
класичне визначення тоталітаризму, яке було обґрунтовано К. Фрідріхом та 
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З. Бжезинським у 60-х роках ХХ століття в праці “Тоталітарна диктатура і 
автократія” [3]. 

Річ у тому, що в результаті внутрішньої політичної еволюції і 

економічної кризи 1990-х років, політичний режим Північної Кореї 
поступово втратив свою ідеологічну детермінованість, зазнав краху власної 

масової партії у тоталітарному трактуванні, втратив спроможність тотального 

поліцейського контролю та терору, зазнав поступової руйнації монополії 

держави на засоби масової інформації, а економічна система все більше, хоч 
і недостатньо почала демократизуватись. З цього погляду, найрелевантнішим 

для означення політичного режиму КНДР як в історичному, так і в 

політичному контексті є поняття посттоталітаризму. 
Політичний режим Туркменістану доволі схожий на 

північнокорейський, а верифікація його на предмет маркерів класичного 

тоталітаризму також підтверджує його невідповідність такому режиму. 
Проте на відміну від північнокорейського режиму, який поступово тяжіє 

до авторитаризму, політичний режим Туркменістану еволюціонує у 

зворотному напрямі: від більш поміркованого режиму С. Ніязова до 

“жорсткішого” режиму Г. Бердимухамедова, що намагається встановити 
тотальний контроль над усіма сферами життя суспільства. 

Відтак політичні режими КНДР та Туркменістану наочно 

ілюструють два можливих варіанти посттоталітарної трансформації, 
зокрема: від “жорсткого” тоталітаризму до “м’якшого” посттоталітаризму в 

результаті економічної неспроможності режиму забезпечувати розвиток 

планової економіки та системи тотального контролю (у випадку КНДР); 
від поміркованого авторитаризму до “жорсткішого” посттоталітаризму в 

результаті особливостей функціонування політичної системи держави і 

зростання ролі особи політичного лідера (у випадку Туркменістану). 
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У сучасному глобалізованому світі гостро постає проблема 

ідентичності та особистісного самовизначення індивіда, зокрема в 

контексті міграції. Національна ідентичність на даний момент виступає 
вагомим фактором формування державної та міжнародної політики. 

Американська національна ідентичність в цьому сенсі є унікальним 

феноменом, досліджуючи трансформацію якого можна визначити 
наслідки впливу фактору імміграції на процес формування цієї 

ідентичності. Наше дослідження спрямоване на розширення розуміння 

даної проблематики, задля якомога ефективнішого використання 

конструктивного потенціалу національної ідентичності. 
Основною метою роботи є визначення концептуальних засад 

формування американської ідентичності та дослідження взаємозв’язку 

між імміграційними процесами та трансформацією розуміння цієї 
ідентичності у контексті різних політик щодо мігрантів. В основу 

методології дослідження покладено розуміння поняття американської 

національної ідентичності з позицій імміграційних політик 
англоконформізму, «плавильного казана» та мультикультуралізму, що дає 

змогу комплексно проаналізувати зміст та структуру ідентичності, її 

трансформації та зміну сприйняття цього явища в історичному розрізі 

американського суспільства та публічної політики. 
Концепції англоконформізму та «плавильного казана» 

розвивалися приблизно у один і той же часовий проміжок і відповідно в 

тому ж політичному контексті на межі XIX - XX ст. Щодо концепції 
мультикультуралізму, то вона активно розвивалася вже у 60-ті роки 

минулого століття. 

Щодо концепції англоконформізму, то в даному випадку 

американська ідентичність представлена, як образ білого англосакса 
протестанта, тому відповідно американцем може бути той, хто як мінімум 

за своїми фізичними ознаками може підходити під це визначення. Таким 

чином американцями не могли стати чорношкірі, азіати, індуси, латиноси 
і т.д. Ті іммігранти, що вписувалися в уявлення англоконформістів щодо 
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білизни шкіри, обов’язково мали перейняти англійську мову та культуру. 
Отже, імміграція мала бути мінімізована, ті мігранти, що вже наявні в 

державі, мали бути асимільовані та виховані відповідно ідеалізованого 

образу білого англосакса протестанта. 
Концепція «плавильного казана» переважила англоконформізм у 

свій час. Відповідно до неї істинним американцем є людина змішаного 

походження. Тобто американська національна ідентичність являє собою 

сукупність найкращих рис усіх етнічностей, що є в США. Тому 
прихильники «плавильного казана» не вбачають суттєвих перешкод на 

шляху до вільної імміграції в США. Щодо інтеграції цих мігрантів, то 

цілеспрямована політика у цьому напрямку не була сформована. 
Складається відчуття, ніби найкращі риси усіх етносів мали б 

виокремлюватися та поєднуватися в єдину американську ідентичність 

природнім шляхом. 
На зміну ідеям асиміляції прийшла концепція 

мультикультуралізму. Відповідно до ідей мультикультуралізму 

американська ідентичність може цілком конструктивно поєднуватися із 

різними етнічними ідентичностями без потреби асиміляції. Тому була 
впроваджена політика, котра давала можливість реалізовувати свої 

різноманітні культурні, духовні, етнічні потреби різним індивідам. Доба 

рестрикціонізму була завершена, проте імміграція лишалася дещо 
обмеженою. 

Пропоную звернути увагу на те, що усі три концепції так чи інакше 

пропонували вирішення внутрішнього конфлікту в межах національної 
ідентичності, а саме між її політичною та етнічною складовими. Як 

напрямок майбутніх досліджень варто почати розмову про 

транснаціоналізм. Суть полягає в тому, що діаспор та етнічних груп у тому 

сенсі, в якому ми звикли їх описувати, вже не існує. Із розвитком 
технологій, переїзд в іншу країну вже не сприймається як розрив усіх 

зв’язків із спільнотою, що відправляє мігранта. Тобто більшість сучасних 

мігрантів формують зв’язки нового типу між спільнотами та часто 
залишаються включеними у життя обох спільнот. У такому випадку 

можна стверджувати, що індивід володіє кількома національними 

ідентичностями [2, 72]. 
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Дослідження локальних політичних режимів із кінця XX ст. постійно 

збільшуються і з кожним роком стають більш актуальними. Це значною мірою 

пов’язано із необхідністю прогнозувати політичну поведінку локальних 
політичних акторів після передачі їм значної частини повноважень завдяки 

реформі децентралізації. 

Феномен локальних політичних режимів є похідним від визначення 
політичного режиму (на рівні держави) та має із ним багато спільних ознак. У своїх 

дослідженнях, ми визначаємо локальний політичний режим як сукупність стійких 

інституційних та поведінкових особливостей, які визначають «правила гри» та 

стратегію компактно обмеженої у просторі території із значною густотою 
населення (місто, місто із приміськими територіями, міська агломерація) у процесі 

взаємодії між акторами, інститутами цього простору у трикутнику «влада – бізнес 

– громадянське суспільство». 
Активні наукові дослідження політичних особливостей взаємодії 

регіональних політичних акторів, відносин «центр – периферія» розпочались із 

кінця XX ст. у межах концепту локальних політичних режимів. На наш погляд, 

основною передумовою вивчення локальних політичних режимів став розвиток 
нового методологічного напряму у політичній науці – неоінституціоналізму [2]. 

Саме цей напрям дає змогу враховувати як формальні, так і неформальні складові 

взаємовідносин між локальними/регіональними політичними акторами, зрозуміти 
сутність реальних політичних процесів на регіональному та місцевому рівнях, та 
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дати відповідь на питання «хто править?» у певному місті чи адміністративно-
територіальній одиниці. Концепт локальних політичних режимів дав змогу 

розглядати в якості владних акторів у містах не тільки посадовців, але й ключові 

групи інтересів тощо. Тобто предмет досліджень включив більшу множину 
соціально-політичних процесів на місцевому рівні, ніж традиційні дослідження 

місцевого самоврядування, і потенційно має кращі описові та пояснювальні 

можливості. 

Не менш важливою причиною дослідження локальних політичних 
режимів є розвиток нових теоретичних конструктів, які пояснюють сутність 

процесів, що відбувалися на місцевому рівні. Теоретичні основи для вивчення 

місцевої політики заклали ще А. де Токвіль, Дж. Ст. Міль та інші. Збільшення 
теоретичних доробок було пов’язано із твердженням, що на локальному рівні є 

більше можливостей для активізації політичної участі оскільки місцеві проблеми 

не є складними, тому жителі можуть зібрати необхідну інформацію про їх сутність 
і, водночас, місцева влада більш доступна для впливу. 

Доцільність виокремлення локальних політичних режимів полягає у 

підвищенні наукового інтересу до місцевих інститутів, зокрема у контексті їх 

впливу не лише на локальну політику, а й на загальнонаціональні процеси, 
інститути та цінності. 

По-перше, багато сучасних учених, які досліджують процеси 

демократизації, доходять висновку, що насправді демократичною може вважатися 
та політична система, влада в якій децентралізована на основі принципу 

субсидіарності аж до рівня муніципалітетів, котрий є найнижчим рівнем 

зосередження публічної влади.  
По-друге, локальні політичні режими дають змогу визначити відносини у 

межах «центр – периферія» [1]. На основі цього концепту можна проаналізувати 

вертикальну схему конструювання політичної влади, яка формується 

загальнодержавним політичних режимом, однак зазнає певних змін під час 
взаємодії із регіонами. Вертикаль влади функціонує як інструмент для 

забезпечення лояльності та управління нижніх рівнів влади і здійснюються не 

лише механізмами застосування сили, але і шляхом створення позитивних 
стимулів для акторів локальних політичних режимів за допомогою певних 

неформальних заходів та стимулів. У той же час, локальні політичні актори 

виконують вказівки центу перш за все для забезпечення власних зацікавлень, у 

такому випадку для них відкриваються нові можливості доступу до публічних 
благ, котрі не доступні акторам які не включені до вертикалі влади. Така їхня 

поведінка визначається впливом горизонтальної складової влади, яка має свої 

особливості у кожному регіоні та залежить від рівня політичної культури та 
історико-культурних традицій регіону, соціо-політичних поділів суспільства, 
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стану соціально-економічного розвитку, регіональної еліти, політичної участі, 
моделей взаємозв’язків регіональних політичних акторів, конфігурації місцевої 

партійної системи тощо.  

По-третє, економічне зростання держави у цілому та зокрема певних 
регіонів створюють сприятливі умови для незалежного функціонування певних 

локальних одиниць та регіонів держави, тому дослідження локальних політичних 

відносин дають змогу прослідкувати ці, відмінні від загальнонаціональних, 

ознаки. У цьому аспекті важливим стає аналіз відносин окремих міст, 
адміністративно-територіальних одиниць із іншими суб’єктами міжнародних 

відносин у плані співпраці у сфері розвитку інфраструктури, місцевого бізнесу, 

покращенні інвестиційного клімату. 
По-четверте, концепт локальних політичних режимів має важливе 

значення для вивчення перехідних суспільств та гібридних політичних режимів, 

оскільки процеси соціально-політичної трансформації на одній території країни є 
нерівномірним. Це пояснюється багатьма локальними чинниками, зокрема 

складом еліт, що перебували при владі у муніципалітетах у період перетворень, 

специфікою локальних політичних культур тощо. Ґрунтовне осмислення 

трансформації в посткомуністичних країнах можливе лише шляхом дослідження 
змін політичних та соціальних реалій у її різних локальних та регіональних 

одиницях. За допомогою індуктивних методів можна краще аналізувати загальні 

тенденції трансформації політичного режиму. 
По-п’яте, вивчення локальних політичних режимів дає можливість 

конструювати нормативні концепції регіональної політики. На противагу 

політичним процесам загальнодержавного виміру, де участь громадян обмежена, 
на місцевому рівні жителі відносно легко отримують дані про політичний 

«порядок денний», тому мають можливість залучатися до прийняття рішень. 

Аналіз локальних політичних режимів дає змогу виявити основні недоліки у 

взаєминах між політичними акторами і на цій підставі сконструювати нормативне 
бачення взірців інститутів та поведінки акторів, що дасть змогу зміцнити 

демократичне врядування на усіх рівнях. 

Отож, основні передумови зростання значення концепту локальних 
політичних режимів полягають у розвитку нового напряму у політичній науці – 

неоінституціоналізму та зростанні кількості теоретичних доробок пов’язаних із 

виокремленням місцевої політики як важливого напряму політичних досліджень. 

Доцільність виокремлення локальних політичних режимів полягає у поширенні 
процесів децентралізації, можливості детальніше аналізувати вертикальні 

відносини у державі («центр – периферія») та мовити політичних акторів, які 

беруть участь у взаємодіях. Також цей концепт дає змогу аналізувати відмінності 
у економічному розвитку регіонів, детальніше вивчати особливості гібридних 
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політичних режимів та створює можливості вироблення ефективної регіональної 
політики. Вивчення локальних політичних режимів в Україні особливо актуальне, 

адже є необхідність у розроблені ефективної регіональної політики та отриманні 

позитивних результатів від реформи децентралізації 
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Політичні рішення в широкому розумінні розуміються як процес 
та результат вибору однієї із альтернатив визначення завдань подальших 

політичних дій, цілей та способів їх досягнення, якому притаманні 

характерні ознаки, такі як публічність, владний характер, ситуативність.  

В контексті нашої доповіді варто визначити і управлінські рішення, як вид 
політичних рішень, спрямованих на вирішення управлінських проблем. 

Вони мають свою специфіку і  більшу кількість формальних умовностей. 

Ці формальні умови обмежують процес прийняття рішень конкретними 
інструкціями та процесами, затвердженими законодавством. «У цьому 

аспекті державне управління, Маючи безпосередній зв'язок з виробленням 

і реалізацією державної стратегії розвитку суспільства, є основним 

напрямком політичної діяльності, проявляючись одним з головних 
суб'єктів політичного процесу. Маючи потужний інституційні потенціал, 

державне управління реалізується в публічній політиці, яка передбачає 

регулювання суспільних ресурсів і керівництва процесами з метою 
підтримки чинного суспільного ладу.»[1; 9]. 
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Отже, якщо ми говоримо про сукупність політичних і 
управлінських рішень, як сукупність різних видів рішень із особливим 

акцентом на останні, то варто відзначити, що в суспільствах перехідної 

демократії аспекти дещо змінюються. 
По перше. що таке перехідне суспільство? Це суспільство, яке 

знаходиться в процесі політичного транзиту від тоталітаризму чи 

авторитаризму до демократії. Для того, щоб краще зрозуміти подальший 

хід думок варто відзначити, що більшість вчених виділяє 3 ступені 
становлення транзиту, а саме: політичний, економічний і культурно-

соціальний перехід. У той же час цей процес переходу передбачає 

руйнування усталених інститутів і формування якісно нових, 
демократичних. Така, найпростіша модель дозволяє нам говорити про 

можливість паралельного переходу в згаданих нами сферах. 

Однак тут варто згадати про такі ключові характеристики 
транзитної системи, як нестабільність і невизначеність. В першу чергу це 

стосується політичного аспекту існування суспільства, але має вплив на 

ціле суспільство. 

Також варто зазначити, що грунтом для початку процесу транзиту 
є, в першу чергу політична воля суб'єктів політики або нової політичної 

еліти і відповідний рівень політичної культури в суспільстві. Якщо ці два 

фактори співпадають, то ми отримуємо прямий тип переходу, як це 
зробили країни західної Європи свого часу. Цей тип власне 

характеризується паралельними перехідними процесами в усіх сферах 

життєдіяльності. Тут ми спостерігаємо плавний перехід акцентів від 
політичних рішень до управлінських. Це виражається навіть в тому, що 

спочатку було політичне рішення «почати процес переходу», вибрати 

вектор розвитку країни, тому управлінські рішення були покликані 

підтримувати політичні рішення і з часом набирали все більшої ваги в 
процесі реалізації цього вектора розвитку.  

Але є і непрямий тип переходу, в якому ці два фактори не 

збігаються. Тому ми спостерігаємо або відсутність політичної волі лідерів 
до якісних змін, або ж відсутність формування громадянської політичної 

культури, або ж обох цих елементів на достатньому рівні під час 

політичної кризи. 

Така модель переходу починається з диктаторства управлінських 
рішень, коли політична система потребує якісних змін, а система 

управління опирається новим викликам. З огляду на сутність тоталітарних 

режимів, де роль управління була головною – це закономірно. 
Якщо ми проаналізуємо цей непрямий тип переходу в контексті 
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управління сферою соціального захисту, то важливим є усвідомлення 
того, що завдяки авторитарному \ тоталітарному режимам соціальна сфера 

виносилася на периферію діяльності та уваги суспільства, оскільки 

цінністю була не людина і її життя, а держава.  
Тому ми виділяємо принцип вторинності. У той же час, як 

поступово але несистемно змінюються різні сфери суспільства, у цих 

умовах-запит суспільства на зміну соціальної структури і захисту занадто 

малий для першочергового реформування управління, та враховується 
вже при настанні піку кризової ситуації. Якщо ж кризова ситуація не 

настає, що насправді є питанням часу, то система функціонує за старими 

механізмами, які були ефективні тільки в контексті виключно збереження 
життя соціально незахищених верств населення, однак аж ніяк не були 

ефективними в контексті підтримки, розвитку та соціалізації осіб, що 

належить до даної категорії. 
Наступним принципом ми виділяємо формальний характер. В 

стані невизначеності політична еліта в першу чергу буде акцентувати 

свою увагу на збереженні своєї легітимності. Це призводить до панування 

популізму, а з низьким рівнем політичної культури в суспільстві є 
достатнім формально транслювати відповідь на суспільні запити, без 

подальшого впровадження, для її збереження. Тим паче, зважаючи на 

попередню тезу про низький громадський запит на зміни в цій сфері- 
гучних заяв про реформування, дрібних фактичних рішень і одиничних 

випадків соціальної благодійності з боку представників влади, вважається 

досить для продовження функціонування старої системи соціального 
захисту. 

Важливим принципом наявної системи є несистемний характер, 

який витікає з перших двох. Зважаючи на те, що система соціального 

захисту не є одним із ключових напрямків розвитку та управління 
державою, а якщо і є якісь дії, то вони мають формальний характер і 

відповідають лише на кризові ситуації, які виникають у сфері, про що ми 

говорили вище, то ми бачимо відсутність системної діяльності, так як 
відсутнє бачення управління сферою через її вторинність в умовах 

транзитної невизначеності. 

В таких умовах нам необхідно розуміти не тільки необхідність 

реформування самої системи соціального захисту, а й в роботі над зміною 
політичної культури в суспільстві. Запит суспільства і громадський 

контроль над виконанням управлінських рішень в цій галузі допоможе 

змінити ціннісні аспекти її функціонування і функціонування держави 
взагалі. Адже треба пам'ятати, що життя людини це найважливіша 
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цінність гуманного демократичного світу, незалежно від того, яким, де і в 
яких умовах ця людина народилася, незалежно від того, в яку б життєву 

ситуацію не потрапила. 
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Інформаційне середовище у сучасному суспільстві є однією із 
найважливіших сфер політичної реалізації сучасної людини. Сьогодні ні 

для кого не є таємницею, що практично усі системи, що забезпечують 

людське існування зазнали потужних трансформацій, котрі передусім 

пов’язані із поширенням інтернету й поступовим переходом реального 
життя у кіберпростір. Мова йде не лише про зміну формату комунікації, 

котра із появою інтернету й створення віртуальних соціальних мереж 

дедалі більше набуває віртуального образу, йдеться швидше про те, що 
формування кібернетичної ідентичності й суттєва психологічна зміна, 

котра відбулась у свідомості сучасного інтернет-користувача зумовили 

трансформаційні процеси у сфері обслуговування. Продукування будь-

яких послуг чи продукції, в тому числі й інформації, як найдорожчого 
продукту глобалізованого суспільства зорієнтоване на нарцисичного 

споживача, грошовою одиницею якого стали кількість like, ретвітів чи 

підписників особистої сторінки у Instagram. Звісно, що такі зміни не могли 
обійти стороною й політичні реалії. Ні для кого тепер не є секретом, що 
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сучасну передвиборчу кампанію дуже легко виграти просто завдяки 
умілому використанню соціальних мереж. Можемо виділити дві 

надпотужні детермінанти такого успіху: формування образу майбутнього 

політика таким чином, щоб асоціативний ряд виглядав приблизно так: 
щирість, відкритість, розум, чесність,  дотепність, радість, та ін. й 

демонізація головних опонентів з метою викликати до них такі асоціації, 

як брехливість, підступність, хабарництво, нечесність. Задля досягнення 

мети кампанії у віртуальному просторі створюються політично 
заангажовані мегарозповіді (наративи). Для індивіда, в котрого достатньо 

розвинуте критичне й аналітичне мислення цілком зрозумілим є те, що 

такі оповіді швидше за все є звичними  елементами вистави, проте для 
маси, чи так би мовити «більшості» такі повідомлення несуть правдиву 

інформацію.  

Душе слушно про такий ефект висловлюється Ю. Харарі, 
акцентуючи на тому, що людство мислить наративами, а не фактами, і що 

простіша оповідь, то краще [2, c. 19]. Серед багатьох науковців існують 

тези про досить суперечливий характер інтернету, адже інтернет-

технології сучасності повинні були б виконувати інформативну функцію, 
опираючись на правдиві факти та прозорі події, чим здійснювали б 

формування політичних цінностей у суспільстві. Натомість ж 

спостерігаємо штучно створені політичні іміджі та видовища. Усе це 
відображається на масовій свідомості віртуального типу. Для більшості не 

просто складно виокремити правду, вона перестає бути для них цінністю. 

Під впливом постійного потоку інформації, наратив котрого може 
змінюватись в залежності від того кому ця інформація надходить, поки 

середньостатистичний користувач гортає стрічку новин, відбувається 

інформаційне перенасичення, в результаті чого буль-яка фейкова новина 

перестає бути актуальної практично на наступний день після того, як її 
поширили у соціальній мережі, вона забувається, і забувається бажання її 

викрити. Цей стан суспільної амнезії створюють не тільки цілеспрямовані 

маніпуляції свідомістю, але і цілком природні особливості епохи 
гіперреальності, при якій інформаційні потоки дозволяють людині 

«ковзати» від однієї новини до іншої, не даючи їй можливості включати 

критичне мислення і проникнути вглиб політичних проблем. Якби це не 

звучало парадоксально, але прогрес інформації призводить до зниження 
інформованості суспільства [3]. Унаслідок збільшення кількості 

інформації знижується якість і народжується псевдоінформаційний спам, 

зростає ентропія. Інформація, котру подає сучасне медіа, більше не має 
нічого спільного з «реальністю». Тобто події, історії, культура, ідеї 
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виробників більше не мають живого досвіду існування, всі вони 
виробляться за допомогою елементів коду і технічної маніпуляції 

медіума. 

Сьогодні замість колишнього принципу реальності нами заправляє 
принцип симуляції: зникли цілі, натомість нас породжують моделі; на 

місце ідеології прийшли симулякри, й для того щоб осягнути структурну 

революцію політичної цінності, необхідно відтворити всю ґенеалоґію 

закону цінності і симулякрів. Віртуальна симулятивна поведінка 
сучасного суспільства перш за все має тісний зв'язок з установками 

масової свідомості, яка характеризується неоднорідністю, внутрішнім 

протиріччям, аморфністю, лабільністю і розмитістю. Вона схильна 
піддаватись психологічному впливу зі сторони вже сформованих 

стереотипів масової культури та ЗМІ (в нашому випадку – кіберпростору), 

котрі і формують ці стереотипи.  
Маніпуляція у сучасному світі перетворилася у засіб потужного 

інформаційного впливу на маси, який формує динамічні процеси в 

суспільстві. Якщо врахувати особливості  криміногенної ситуації 

сучасних суспільств (розгортання релігійного і політичного екстремізму), 
то феномен маніпуляції, виведений за рамки буденного життя і 

наповнений науковими підходами, стає могутньою зброєю. 

Маніпулювання масовою свідомістю визначається психічним 
насильством, тобто деструктивним впливом на свідомість і протікання 

психічних процесів у людини з боку іншої людини або групи людей, які 

спонукають її діяти відповідно до прихованих цілей і інтересів 
маніпуляторів. 

Загалом варто зауважити, що психологічний маніпулятивний 

вплив на масову свідомість одночасно здійснюється на кількох рівнях: 

потребнісно–мотиваційному ( на цьому рівні відбувається модифікація та 
формування переконань, потреб, ціннісних орієнтацій, очікувань та 

бажань того ким будуть маніпулювати); інтелектуально-пізнавальному 

(відповідає за емоції, почуття, настрої та вольові процеси жертви 
маніпуляції); комунікативно-поведінковому (визначає особливості 

міжособистісних відносин, соціальних взаємодій та міжособистісне 

сприймання цільової аудиторії). Отже, вдало підібрані маніпулятивні 

технології, з використанням необхідної інформації можуть змінити всі три 
сфери розвитку індивіда, й відповідно – отримати «слухняного» виборця, 

котрий зробить свій вибір у сторону маніпулятора [1, с. 152].  

Підсумовуючи викладене хочемо акцентувати на тому, що у 
сучасному світі насправді стало важче боротися із інформаційною 
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пропагандою, особливо, коли у ній вміло використовуються ліберальні 
наративи, спрямовані на свободу, боротьбу із уявними тиранами, у 

поєднанні із відповідними психологічними технологіями маніпуляції. 

Однією із небезпек такого потужного інформаційного впливу є загроза 
демократичним інститутам, оскільки це не тільки ускладнює успішність 

процедури транзиту, але й є прямою загрозою для будь-якого 

демократичного суспільства.  
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Німецький історик і культуролог А. Ассман  є представником 
конструктивістської традиції дослідження феномена пам’яті, згідно з 

якою колективна пам'ять постає як засіб конструювання національної 

ідентичності та її збереження, інструмент «виживання групи» в умовах 

глобалізації. Розвиваючи ідеї М. Хальбвакса, А. Ассман розмежовує 
історію, яка є універсальною, та пам'ять, яка характеризується 

вибірковістю. Дослідниця вводить у науковий обіг поняття культурної 

пам’яті (1990-і роки), закріпленої матеріально (архіви, книги, картини 
тощо). Колективну пам'ять А. Ассман визначає як «історичну 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

185  

реконструкцію, що задає рамки для індивідуальних спогадів». 
Фундаментом колективної пам'яті, за А. Ассман, є символи, наративи й 

ритуали, що поділяються членами певної національної спільноти [1].  

Дослідниця зазначає, що колективна пам'ять є штучним 
конструктом: так, «інститути та корпорації… не мають пам’яті, вони 

«створюють себе» за допомогою знаків і символів, формуючи 

ідентичність груп» [3]. Мова йде про політику пам’яті, метою якої, згідно 

з А. Ассман, є «відчуття гордості» [1], оскільки будь-яка національна 
спільнота прагне позитивно думати та говорити про себе. Політика 

пам’яті носить цілеспрямований, вибірковий характер, що пов’язане з так 

званим горизонтом пам’яті – тобто селекцією тих подій, дат та імен, які та 
чи інша національна спільнота, репрезентована владними інституціями, 

вважає важливими для розуміння власної історії та ідентичності.  

Сплеск колективної пам’яті та реалізації політики пам’яті в Європі 
дослідниця пов’язує, по-перше, із глобалізацією, яка становить виклик для 

держав-націй, і, по-друге, із трагічним досвідом ХХ століття, ‒ у першу 

чергу, із Голокостом, який, за її переконанням, здобув статус 
універсальної історичної травми. Бум пам’яті призвів до того, що феномен 

колективної пам’яті, а також реалізація відповідної політики посіли місце 

ідеологій.  
У своїй книзі «Нове невдоволення меморіальною культурою» А. 

Ассман посилається на К. Майера, який увів у науковий обіг поняття 

«меморіальної індустрії», яка, на його думку, панує в сучасному світі. 
Сутність меморіальної індустрії полягає в надлишковому зверненні до 

подій минулого та, як наслідок, конструюванні конкретної в межах тієї чи 

іншої спільноти історичної пам’яті. При цьому,  ідеться не стільки про 

науковий дискурс, скільки про суспільні настрої, ініціативи та рухи. 
Пам'ять у цьому випадку постає як «наркотик, який спричиняє нові види 

залежності». У результаті, спостерігаємо збільшення кількості 

колективних пам’ятей і політик ідентичності (включно з політиками 
пам’яті), що призводить до етнічних відмінностей і розмежувань, здатних 

спричинити конфлікти на основі різних інтерпретацій минулого [1].  

В умовах глобалізованого світу меморіальна індустрія, 

репрезентована комеморативними практиками, що, здебільшого, мають 
політичний характер, характеризується двома особливостями: по-перше, 

перевагою негативних подій і, по-друге, перевагою пам’яті про жертв на 

противагу пам’яті про злочинців [1]. А. Ассман стверджує, що страждання 
та катастрофи найбільш глибоко закарбовуються у свідомості групи, з 

огляду на що пам'ять жертви завжди є надійною та чутливою, тоді як 
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пам'ять злочинця, винуватця тих чи інших подій має нечутливий, 

ненадійний характер, ‒ отже, вона уникає спогадів. За А. Ассман, 

меморіальна індустрія призводить до конструювання та, як наслідок, 
домінування конкретних дискурсів, а саме – дискурсів жертви з 

відповідним статусом жертви, причому останній постає як 

самоідентифікація. У цьому випадку політичні меморіальні практики 

спрямовані на закріплення за конкретною групою (спільнотою, нацією) 
статусу жертви – тобто мова йде про претензію на визнання власного 

статусу з боку Іншого, якого часто вважають винуватцем тих чи інших 

подій (отже, злочинцем). Сучасна доба характеризується 
трансформаціями, які полягають у тому, що ідеал «світлого майбутнього» 

замінюється ідеалом «трагічного минулого». Оскільки статус жертви є 

вигідним, меморіальна індустрія породжує конкуренцію жертв. Так, коли 
група претендує на визнання її як жертви, тобто закріплення за нею 

жертовного статусу, часто мова йде про певні економічні привілеї та 

політичний вплив.  

В одному зі своїх інтерв’ю А. Ассман зазначає, що в умовах 
сучасного світу «важливе зрушення в логіці спогадів проявляється в тому, 

що великого значення почали надавати не тільки героїчним вчинкам, а й 

індивідуальним стражданням» [2]. З огляду на це, спостерігаємо перехід 
від героїзації до віктимізації (від англ. victim – жертва), причому образ 

жертви часто носить інструментальний характер: так, із метою 

відвернення уваги від власних злочинів, група, натомість, акцентує на 
своїх стражданнях (те, що А. Ассман називає самовіктимізацією). 

У своїй книзі «Нове невдоволення меморіальною культурою» А. 

Ассман наводить приклади націй-жертв, до яких вона зараховує «Польщу 

та Ірландію, які є націями з довгою жертовною історією», «Австрію, яка 
після 1945 року оголосила себе “першою жертвою Гітлера”», а також 

«держави, які здобули незалежність після розпаду Східного блоку». Так, 

колишні країни Східного блоку культивують жертовний наратив 
сталінських репресій та радянської окупації як колективну травму, яка, у 

свою чергу,  не знайома націям Західної Європи [1].  

Попри те, що факт радянської окупації та репресій дійсно мав 

місце в історії,  статус жертви зазвичай постає як засіб політичної 
самопрезентації, який породжує декілька проблем. По-перше, унаслідок 

домінування наративу страждань потрапляють під загрозу плюралістичні 

тенденції розвитку суспільства. По-друге, формується вже згаданий 
феномен самовіктимізації, коли колективна пам'ять «зациклюється» 

виключно на стражданнях і жертовності.  
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Таким чином, колективна пам'ять у підході А. Ассман постає як 
історична реконструкція, що знаходить свій культурний матеріальний 

вияв – у музеях, підручниках, архівах тощо. У сучасних умовах, унаслідок 

глобалізаційних викликів і загроз, а також з огляду на історичні травми 
ХХ століття, спостерігаємо стрімкий розвиток «меморіальної індустрії», 

що проявляється в надлишковому зверненні до колективної пам’яті та 

реалізації відповідної політики з боку національних держав. Специфікою 

меморіальної індустрії є домінування позиції жертви та, як наслідок, 
явища самовіктимізації, що полягає в абсолютизації власних страждань з 

одночасним замовчуванням власних злочинів.  
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згадуються МВФ, Світовий Банк, НАТО, ЄС, США, Франція та ФРН. Чи 
справді названі актори міжнародної політики мають на меті посягання на 

суверенітет України? Хто найактивніше розповсюджує схожі 

повідомлення? І як у такій проблемі представлено феномен корупції? 
Спробуємо відповісти на ці питання, але найперше означимо розуміння 

ключового поняття дослідження – суверенітету.  

На думку І. Троян, суверенітет є правом здійснювати верховну 

владу в певній державі. У ширшому розумінні він виступає необхідною 
політико-правовою характеристикою держави і є важливою політичною 

та юридичною умовою її існування як територіальної цілісності. У вимірі 

зовнішньополітичної діяльності суверенітет розглядається як основний 
принцип міжнародних правовідносин та істотна ознака держави у 

міжнародному праві, а також визначається як «повнота влади», 

незалежність держави від інших акторів міжнародних відносин [2, с. 131]. 
Як бачимо, суверенітет має два головні виміри: внутрішньо- і 

зовнішньополітичний. Утім, зауважимо, що ці аспекти не обмежуються 

наявністю визначеної території, населення, можливістю врядування з боку 

державної влади всередині країни й діяльності на міжнародній арені в ролі 
самостійного актора. Суверенітет містить також феномен реальної 

внутрішньої та зовнішньої суб’єктності державної влади. Зі свого боку, ці 

поняття є похідними від рівня довіри населення до своєї політичної еліти, 
якості врядування, вагомості та впливовості країни в міжнародних 

відносинах тощо. 

Чи можемо стверджувати, що Україна в сучасності є одним із 
найавторитетніших гравців у світовій політиці? З огляду на низький 

рівень розвитку вітчизняної економіки, військові потужності, 

нестабільність (гібридність) політичного режиму, коректнішою й 

об’єктивнішою буде негативна відповідь. Так, за умов недостатньої 
реальної суб’єктності та інституційної слабкості нашої держави, інші 

геополітичні актори намагаються вплинути на Україну. Однак, варто 

розуміти принципову відмінність між такими діями з боку Росії та Заходу. 
Наприклад, РФ у своїх глобальних намірах прагне де-факто чи навіть де-

юре відновити супердержаву на кшталт СРСР, знову перетворивши нашу 

країну, по суті, на колонію. Натомість західноєвропейські й американські 

впливові суб’єкти зацікавлені в існуванні та розвитку самостійної, 
демократичної й економічно розвиненої України. 

Отож не дивно, що найчастіше тези про «західне втручання» у 

внутрішні справи офіційного Києва висловлюються на проросійських і 
безпосередньо російських інформаційних медіаресурсах. Роль таких 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

189  

«рупорів» виконують кремлівські журналісти чи політики або їхні 
українські колеги, які тяжіють до РФ. Здебільшого в тих повідомленнях 

зазначається, що українська влада не є самостійною навіть у своїй 

внутрішній політиці, а більшість вітчизняних урядових дій залежать від 
волі Заходу. Водночас свідомо уникається тема російської окупації АР 

Крим, неоголошеної війни Росії з Україною на Донбасі та регулярний 

економічний тиск Москви. Крім того, не згадується про суттєвий (якщо не 

визначальний) вплив РФ на українську владу в часи президентства 
В. Януковича, що зрештою призвело до Революції Гідності та інших 

наслідків. 

Як із цією проблемою пов’язаний феномен корупції в Україні? 
Насамперед визначимо, що розуміється під згаданим поняттям. У 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови є дві дефініції 

«корупції», які звучать так: 1) використання посадовою особою свого 
службового становища з метою особистого збагачення; 2) підкупність, 

продажність урядовців та громадських діячів [1, с. 578]. Поширене 

корупційне явище в нашій країні призводить до деструктивності влади, 

неможливості належного та якісного виконання нею своїх інституційних 
обов’язків. Зі свого боку, це спричиняє низький рівень довіри українців до 

вітчизняної політичної еліти, правовий нігілізм у суспільстві й 

утвердження гібридного політичного режиму з почерговими коливаннями 
в бік автократії та демократії. За таких умов, Україні надається всебічна 

допомога від «західних» партнерів у т. ч. в аспекті антикорупційної 

діяльності. Можемо стверджувати, що подекуди така підтримка справді 
межує з наполяганнями чи своєрідним примусом. Утім, варто 

підкреслити, що згадані елементи «м’якої сили» щодо української влади, 

якій часто бракує відповідної політичної волі, є цілком виправданими та 

спрямованими на зниження рівня корупції в нашій країні. Достатньо 
згадати хоча б високий ступінь залучення іноземних експертів до відбору 

керівництва органів т. зв. «антикорупційної інфраструктури», зокрема 

НАБУ та ВАКС. Тепер саме ці структури вважають найбільш політично 
незалежними й ефективними з-поміж усіх правоохоронних і судових 

органів України. Натомість ті структури, які були реформовані чи 

створені без активної безпосередньої участі Заходу (Офіс Генерального 

прокурора, Національна поліція, СБУ, ДБР, суди загальної юрисдикції та 
ін.) у сучасності не викликають довіри в незалежних аналітиків та простих 

українців щодо своєї доброчесності й політичної нейтральності. 

Чому ж у такому контексті російські та проросійські сили 
зацікавлені в маніпулюванні фактами та дезінформації українців? 
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Очевидно, що керівництво РФ прагне не допустити розгортання 
ефективної діяльності з протидії корупції в нашій державі, оскільки такий 

сценарій сприятиме зміцненню вітчизняних демократичних інститутів, 

стабілізуватиме українську політичну систему та посилюватиме позиції 
офіційного Києва на зовнішній арені. Натомість Москві вигідним є шлях 

«псевдореформ» в Україні, які не матимуть вагомого впливу на 

традиційно-корупційне функціонування вітчизняної політико-

економічної галузі. Відповідно, за схожих умов, Україна залишатиметься 
слабкою і вразливою до економічних та політичних викликів.  

Отже, попри те, що міжнародні організації чи окремі країни-

партнери нашої держави подекуди активно впливають на дії української 
влади у сфері антикорупційної діяльності, не варто розцінювати таку 

ситуацію як посягання на суверенітет України. Згадані дії Заходу є 

стратегічно обумовленими та спрямовуються найперше на забезпечення 
ефективної, політично незалежної протидії корупції в нашій країні. У 

середньо- й довгостроковій перспективі низький рівень корупційних 

проявів у межах своєї юрисдикції дозволить Україні стати демократичною 

та економічно розвиненою державою з вагомою реальною суверенністю й 
суб’єктністю у внутрішньому та зовнішньому вимірах. 
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вибору (концепція соціополітичних поділів С.М. Ліпсета та С. Роккана) та 
культурного детермінізму у вигляді впливу політичної культури на 

електоральні процеси (Г. Алмонд та С. Верба). Крім цього, у світі існує ще 

третій напрям дослідження електоральної поведінки – концепція місця як 
чинника (модель Дж. Егню), яка наразі є менш популярною серед 

українських науковців. Запропонована модель підкреслює географічну 

специфіку, яка стає вагомим чинником для формування політичних 

вподобань та політичної поведінки громадянина. Вчений підкреслює, що 
електоральні преференції виборця залежать від локальної політичної 

ситуації, а значить за допомогою дослідження локальних спільнот 

(регіонів чи міст) можна зрозуміти механізми формування регіональних 
та локальних форм політичної поведінки, а також прослідкувати 

залежність загальнонаціональної політичної поведінки від її 

індивідуального рівня. Концепція місця має три базові складові: 
територіальне розташування, місце дії та відчуття пов’язаності з 

територією, яке дозволяє індивіду мати стійкий зв’язок із місцем 

безпосереднього проживання [3, p.28]. Саме ці її складові дозволяють нам 

прослідкувати, як локальний зріз політики впливає на голосування 
виборців та діяльність політичних партій у межах певної локальної 

спільноти.  

Своїх попередників Дж. Егню критикує у зв’язку з наголошенням 
провідного впливу на виборця соціально-економічних груп населення, 

оскільки належність виборця до конкретної групи не передбачає того 

факту, що він стає носієм певного типу політичного світогляду чи 
поведінки. Так само автор зазначає, що присутність певного типу 

політичної культури унеможливили б швидкі електоральні зміни, які все 

частіше притаманні європейським країнам. Вчений переконаний, що саме 

локальний контекст у поєднанні з місцевим соціально-економічним 
чинником та типом культури здатен впливати на електоральну поведінку 

виборця. Таким чином він пропонує шість чинників, які у межах локальної 

спільноти здатні визначити характер політичних вподобань та поведінки 
виборців, а саме: конкретне середовище виборця, місцевий поділ праці, 

форми і механізми інформаційних та комунікативних процесів у 

спільноті, вплив держави, рівень напруженості та конфліктності у 

спільноті, асоціація місцевих політичних сил з конкретною 
проблематикою, яка властива цій спільноті [1, с.72]. На нашу думку, 

застосування концепції місця дозволить нам суттєво переосмислити 

процес формування політичних вподобань на рівні локальних спільнот та 
спробувати пояснити відмінності політичної поведінки, які існують на 
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регіональному та локальному рівнях.  
Емпіричною основою нашого дослідження є два великих міста 

України, які територіально віддалені, мають свою регіональну та локальну 

специфіку, а саме Дніпро та Львів. Ці міста претендують на національне 
лідерство в межах унітарної держави, а також відміну історію, вектор 

розвитку, стиль управління,  різне партійне представництво, стосунки із 

центральною владою, а значить, й іншу політико-ідеологічну орієнтацію 

та електоральну поведінку.  
Місто Дніпро є четвертим за чисельністю населення містом 

України, центром Дніпровської агломерації, має потужний промисловий 

потенціал, є масштабним діловим, науковим і культурним центром 
України. З 1991 року м. Дніпро переважно перебуває в «євразійському» 

електоральному полі, де домінуючі позиції мають представники «біло-

блакитних» політичних сил. Проте ця ситуація змінюється з 2013 року, 
коли представники «біло-блакитного» табору починають втрачати 

домінуючу позицію у спільноті. Місто належить до «Південно-Східного» 

регіону, який характеризується східноукраїнською ідентичністю, де 

завжди панували тісні політичні та економічні зв’язки з Російською 
Федерацією, використовувалась у побуті російська мова, а також 

переважна більшість населення перебувала в російському 

інформаційному просторі. У Дніпрі ці вибори ознаменувалися боротьбою 
двох парадигм – «проукраїнської» та «проросійської». Найголовніше 

протистояння розгорнулося між ексрегіоналом О. Вілкулом та протеже І. 

Коломойського на той період – Б. Філатовим. Результатами цієї виборчої 
кампанії у місті Дніпрі стали: 1) поява у структурі представницьких 

органів локальних партійних проєктів («УКРОП» та «Громадська сила»); 

2) група «Приват» вперше системно впливала на виборчий процес; 3) 

закріплення за мером міста Дніпра Борисом Філатовим статусу 
конструктора міського політичного режиму і керівника «мерської» 

коаліції; 4) посилення впливу громадських організації, добровольчих 

батальйонів та волонтерів на електоральний вибір мешканців міста; 5) за 
результатами підрахунку голосів до міської ради міста Дніпро пройшло 

п’ять політичних сил: «Опозиційний блок» – 25 депутатів (39% місць), 

«УКРОП» – 21 депутат (32,8% місць), партія «Громадська сила» – 7 

депутатів (10,9 % місць), «БПП» – 6 депутатів (9,4% місць), «Самопоміч» 
– депутатів (7,8% місць) [2]. 

Беззаперечним є факт, що місто Львів – національний, культурний, 

освітній, науковий, інноваційний центр України з непоганим економічним 
потенціалом, який претендує на статус міста-лідера Західної України. З 
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моменту проголошення незалежності і до сьогодні місто продовжує 
залишатися у «європейському» електоральному полі з абсолютним 

домінуванням політичних сил, які характерні для так званого 

«помаранчевого» табору. Львів належить до електорального регіону 
«Галичина», який у більшості випадків голосує відмінно від всієї України, 

а також характеризується яскраво вираженими національно-

патріотичними традиціями, проукраїнською позицією, тісними 

економічними та культурними зв’язками з країнами Європейського 
Союзу. Після завершення місцевих виборів 2015 року Львівська міська 

виборча комісія оприлюднила офіційні результати виборів до Львівської 

міської ради, які відбулись 25 жовтня 2015 року. Згідно з результатами 
місцевих виборів, виборчий бар'єр подолало сім партій: «Самопоміч» – 24 

депутати (37,5% місць), «БПП»  – 10 депутатів (15,6 % місць), ВО 

«Свобода» –  8 депутатів (12,5% місць), «Громадянська позиція» – 7 
депутатів (10,9% місць),  громадський рух «Народний контроль» – 6 

депутатів (9,4% місць), «УКРОП» – 5 депутатів (7,8% місць), Українська 

Галицька партія – 4 депутати (6,3% місць) [2]. Головним конструктором 

влади у спільноті залишається мер міста Андрій Садовий. Ключовою 
політсилою, яка формує порядок денний, стала партія «Самопоміч».  

На нашу думку, українська політична наука має приділити більшу 

увагу електоральним дослідженням локальних спільнот для деталізації 
розуміння локального впливу на електоральні вподобання та поведінку 

виборця. Концепція місця, яка враховує політичний світогляд локальної 

спільноти, дозволить нам чітко означити відмінності політичної 
поведінки українців на місцевих, парламентських та президентських 

виборах, що дозволить побудувати більш точну електоральну карту 

України. Врахування результатів таких досліджень у локальних 

спільнотах, на прикладі Дніпра та Львова, дозволить у майбутньому 
впливати на внутрішньо інтеграційні процеси та подолання відмінностей 

у ціннісних орієнтаціях. 
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Станом на сьогодні, всі світові процеси піддаються впливу 
глобалізації, що забезпечує стандартизацію та покращення міжкультурної 

комунікації. Для України серйозним кроком до цієї загальноприйнятої 

тенденції стане успішне завершення євроінтеграційних процесів, адже 
тоді вона зможе по-новому позиціонувати себе на міжнародній арені. 

Проте, чи готова країна до такої зміни? Вступ до ЄС не лише надає нові 

можливості, а й несе в собі ряд загроз для економічної, соціальної, 

культурної політики будь-якої держави. В контексті євроінтеграції одним 
із найважливіших стає мовне питання з огляду на перспективу розвитку 

такого явища, як мультилінгвізм, на фоні якого виникає болюча, зокрема 

для українців, проблема збереження національної ідентифікації. 
Аналізуючи конфліктні перипетії з історії нашої держави, можна дійти до 

логічного висновку, що їхньою передумовою було, перш за все, 

незадовільне становище української мови, незалежно від того, наскільки 
цей фактор усвідомлювався сторонами конфліктів. А тому зараз, стоячи 

на порозі ЄС, державним інститутам України необхідно приділити 

неабияку увагу перспективам мовного розвитку при розробці відповідної 

стратегії. 
Багатомовність для України – не рідкісний феномен, адже вона 

постійно перебувала на розломі між іншими державами, які проводили 

власну експансію на нашій території. Особливу роль відіграли україно-
російські відносин, що впродовж не одного століття сприяли формуванню 

на наших теренах білінгвізму, який наявний і досі [1]. Однак, варто також 

пам’ятати, що Україна – багатонаціональна держава, а тому мовна 

політика повинна враховувати потреби не лише російськомовного 
населення, в жодному разі не нехтуючи привілейованим станом 

української мови. На фоні, фактично, етнічної роздробленості України не 

може не тішити те, що за даними соціологів вже з 2004 спостерігається 
збільшення кількості громадян, які в побуті послуговуються державною 
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мовою [2]. Така тенденція дає надію на врегулювання мовних проблем 
українського суспільства, які часто виникають через нестабільну позицію 

державних інститутів щодо цього питання. Проте, згадані моменти 

стосуються внутрішньополітичного аспекту, тоді як євроінтеграційний 
процес вимагає від країни готовності до значно глобальніших викликів. 

 Зближуючись із європейськими державами, потрібно первинно 

зосереджуватися на мовній картині сучасної Європи та двосторонній 

вплив: її на ситуацію в Україні та, навпаки, наявність можливостей для 
українців внести свої корективи до неї. Зрозуміло, що окрім адаптації, 

стратеги повинні розглянути і варіанти того, що мовне надбання нашої 

нації може запропонувати світові. Хоча, звісно, першочерговим постає 
питання опанування іноземних мов, їхнього ефективного використання у 

різних сферах життя – словом, популяризації мультилінгвізму; саме ця 

проблема набуває все більшої нагальності в реаліях українського соціуму 
при подальших кроках до вступу в ЄС [1].  

 Одним із найґрунтовніших повинен стати, звичайно ж, підхід до 

реформування освітньої галузі. Свідомі громадяни, які в надиктованих 

сучасним світом умовах готові до мобільного вивчення та використання 
декількох мов, мають виховуватися змалку, тобто дітям потрібно 

забезпечити поступове вивчення іноземної мови, починаючи зі закладів 

дошкільної освіти. Величезну увагу необхідно звернути на якість цих 
знань і підвищення мотивації молоді. Влада повинна постійно працювати 

над тим, щоб стерти межу між «селом» і «містом» в освітньому, а то й 

навіть у мовному плані, що, в першу чергу, залежатиме від рівня 
кадрового професіоналізму, проведення чіткої освітньої реформи 

(спрямованої, зокрема, на сприяння доступності навчальних закладів) та 

ефективності розроблених МОН програм. Акцент варто робити на 

вивченні англійської мови, яка стала lingua franca не лише для 
європейського суспільства. Проте, орієнтація не має обмежуватися лише 

західними тенденціями, адже існують і перспективи розвитку зв’язків зі 

східними культурами. А також вона не повинна стати вузькопрофільною 
в мовному аспекті: популяризовувати варто ще й інші мови, які під 

впливом різноманітних територіальних, соціо-культурних, історичних, 

інших факторів мають переконливу позицію в міжнародній політиці та є 

близькими сформованій згаданими чинниками ментальності українців. 
Варто пам’ятати, що, окрім англійської, є ще 23 офіційних мови ЄС, серед 

яких німецьку можна вважати дещо «привілейованою» для українців, 

оскільки вона посідає наступне (після англійської) місце в рейтингу 
популярних других іноземних мов у навчальних програмах; попри 
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активізацію євроінтеграційних процесів, слід також пам’ятати про статус 
України як однієї з країн-засновниць ООН, а тому не нівелювати значення 

арабської та китайської (Путунхуа), які є одними з 6 офіційних мов ООН. 

Як на мене, Україна має всі можливості для розвитку індивідуального 
мультилінгвізму громадян, і шанси такої перспективи зростатимуть в ході 

прийняття ефективних рішень щодо врегулювання мовної політики в 

середині держави. 

Особливого ставлення та змін вимагають статуси мов нацменшин, 
а точніше, польської, російської та угорської. Упродовж останніх 

десятиліть саме вони ставали причинами мовних непорозумінь, коли їхні 

носії претендували на отримання певних привілеїв. Конфлікти такого 
плану рано чи пізно призводять до роздроблення держави на всіх рівнях. 

До прикладу, політична криза в Бельгії 2007–2011, коли валлони та 

фламандці у критичний період нестабільності ледь не розділили державу 
навпіл цілковито (нідерландськомовна Північ та французькомовний 

Південь). І навіть зараз, коли було віднайдено компроміс, Фландрія й 

надалі продовжує вже дипломатичну боротьбу за першість. Для того, що 

уникнути подібної ситуації в Україні, Уряд повинен затвердити чітку 
політику щодо усіх нацменшин, вжити заходів щодо маніпулятивних 

технологій, використовуваних з метою підбурення мовних конфліктів, 

визначити позиції нацменшин, ретельно прописавши усі пункти. Це 
забезпечить не лише стабільну внутрішньодержавну мовну ситуацію, а й 

дозволить Україні впевнено розвиватися в напрямку до глобалізації, 

уникаючи більш локальних проблем, які б ускладнювали та затримували 
цей процес. Таким чином можна буде створити сприятливі умови для 

українського населення, які були б подібними, наприклад, до 

швейцарських, адже на території Швейцарії зараз мирно співіснують 

німці, французи, італійці, ретороманці та інші. Цікаво, що ця держава 
акцентувала увагу саме на мовному аспекті, надавши німецькій, 

французькій, італійській статус офіційних мов, а ретороманській – 

регіональної. Що ж до України, то такий сценарій не зовсім співпадає з 
нашими реаліями, оскільки неоголошена війна на Сході, на мою думку, 

просто унеможливлює перетворення російської в державну мову та 

зрівняння її в правах із українською.  

 Удосконалення освіти та її мультилінгвістична переорієнтація 
зможе дати плідні результати лише при забезпеченні практики, подальшої 

реалізації здобутих знань. Адже рівень володіння різними мовами не є 

стабільним і знижується без постійної його підтримки. Тому держава, яка 
прагне заявити про себе на міжнародній арені, повинна сприяти 
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різноманітним ініціативам, які дозволяють громадянам якісно та 
ефективно розвиватися в плюралінгвістичному плані після здобування 

освіти, або ж навіть створювати їх. Наприклад, у 2017 році в Україні 

стартувала кампанія з масового вивчення іноземної мови для усіх 
громадян держави “Україна заговорить англійською!” на платформі 

«Lingva.Skills». Як зазначає Директор Урядового Офісу з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Віталіївна 

Стефанішина: «Після набуття безвізу та підписання угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС, питання створення можливості вивчення українцями 

іноземних мов, в першу чергу, англійської, є одним з пріоритетних завдань 

Уряду. Ми спільно із Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, надаємо 
для всіх українців можливість оволодіти англійською мовою за 

допомогою онлайн-платформи «Lingva.Skills». І тепер кожний 

громадянин України має можливість навчатись знаходячись у будь-якому 
місці, у будь-який час та безкоштовно для всіх соціальних категорій та 

бюджетних організацій: вчителів та лікарів, ВПО-осіб та учасників АТО, 

державних службовців та громадських організацій, школярів та студентів 

тощо» [3]. Цей та подібні проєкти мають активно розвиватися, перш за 
все, за підтримки держави, тим більше в період коронавірусної пандемії – 

ще одного виклику сучасного світу – такі онлайн-платформи є чи не 

єдиною можливістю запобігти стагнації всіх суспільних процесів як 
глобально, так і в межах однієї країни. 

 Отже, зважаючи на перспективи євроінтеграції України та 

впевнені кроки до її реалізації з 2005 року, наша держава повинна бути 
готовою та прийняти мультилінгвістичний виклик. Головною ідеєю 

Євросоюзу є зближення національних спільнот, споріднених 

цивілізаційно, але аж ніяк не мовно. Тому перед українськими 

політологами стоїть завдання розробити таку стратегію, яка б гарантувала 
налагоджену міжкультурну комунікацію. Проте дуже важливо зберегти й 

національну ідентичність і не послабити ролі рідної мови, посилено 

розвиваючи вивчення інших. Потрібно прагнути не лише адаптуватися до 
глобальних мовних тенденцій, а й створити власну, тобто закріпити та 

розвивати позиції української мови на рівні з провідними європейськими. 

Література: 

1. Панасенко Є. О. Мультилінгвізм як євроінтеграційний і 
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2. Опитування: більшість українців спілкуються вдома українською 
мовою [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://tsn.ua/ukrayina/opituvannya-bilshist-ukrayinciv-spilkuyutsya-

vdoma-ukrayinskoyu-movoyu.html 
3. В Україні стартує масова кампанія вивчення іноземних мов 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2299136-v-ukraini-startue-

masova-kampania-vivcenna-inozemnih-mov.html  
 

 

ЩОБ ЛЮСТРАЦІЯ СПРАЦЮВАЛА 
Ткаченко Олексій 

 

Київський національний університет імені Т. Шевченка 
Філософський факультет, кафедра політології 

Науковий керівник: д. філос. н., проф. Кирилюк Ф.М. 

 

16 вересня 2014 року був прийнятий Закон України «Про 
очищення влади» (далі- ПРО). Згідно ПРО мала відбутись люстрація як 

«встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим 

фізичним особам обіймати певні посади» [1, ст. 1] з метою «недопущення 
до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, 

діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх 

здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України 
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 

України або протиправне порушення прав і свобод людини» [1, ст. 2]. Як 

зазначає Венеціанська комісія, люстрація в Україні у такому порядку була 

спрямована сутнісно на «захист суспільства від осіб, які внаслідок своєї 
минулої поведінки могли б загрожувати новоствореному демократичному 

режиму та … які займалися були причетні до корупційних схем і після 

розпаду СРСР» [ст. 6]. Однак, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з 
прав людини (далі- ЄСПЛ) у відповідь на заяви 5 з 889 громадян України, 

що підпали під люстрацію, з приводу порушення статей 6 та 8 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (далі – КЗПЛОС) 

державою Україна у їх бік став на сторону заявників та визнав 
застосування люстрації у їх випадках неправомірним та зобов’язав 

державу Україна сплатити 5000 євро кожному заявнику плюс 1500 євро 

першому заявнику та 300 євро другому до п’ятому заявникам [4]. А це 
визнання у свою чергу створило прецедент для визнання люстрації 

https://tsn.ua/ukrayina/opituvannya-bilshist-ukrayinciv-spilkuyutsya-vdoma-ukrayinskoyu-movoyu.html
https://tsn.ua/ukrayina/opituvannya-bilshist-ukrayinciv-spilkuyutsya-vdoma-ukrayinskoyu-movoyu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2299136-v-ukraini-startue-masova-kampania-vivcenna-inozemnih-mov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2299136-v-ukraini-startue-masova-kampania-vivcenna-inozemnih-mov.html
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неправомірною у всіх інших 884 випадках. Відповідне у свою чергу 
створило можливість повернення всіх осіб, яким було заборонено займати 

посади державної влади у таких випадках і які потенційно можуть чинити 

загрозу для України згідно ознак за статтею 2 Закону «Про очищення 
влади», на державну службу та величезні виплати кожному з них з боку 

держави, на що в Україні зараз просто немає ресурсів. Чи можливо було 

уникнути такої загрози для України і чи можливо, аби люстрація в Україні 

спрацювала у правомірному порядку, до якого ні у Венеціанської комісії, 
ні у ЄСПЛ, ні у інших міжнародних правозахисних інституцій та 

організацій не було б претензій? Цілком можливо, якщо б були виконані 

усі наступні ключові, на думку автора, умови. А саме, якщо б: 
1. Влада України у 2014-2019 відреагувала на всі позиції Венеціанської 

комісії щодо люстрації відповідно її «Фінальної думки щодо ПРО» 

(далі – Фінальна думка), а не тільки на окремі, як b та с [3, ст. 111]. 
Саме через те, що влада України не відреагувала на відповідну 

позицію а, Європейський суд з прав людини мав повноцінні підстави 

визнати люстрацію не правомірною зокрема у випадку 4 четвертого 

заявника – Якубовського Р. О; 
2. Влада в Україні мала запровадити люстрацію осіб на виборних 

посадах згідно з можливістю з практики країн з успішною люстрацією, 

вказаною у «Фінальній думці» [3, ст. 40]. Через не запровадження 
такої люстрації з’явився наступний прецедент для ЄСПЛ визнати 

люстрацію щодо 5 заявників в Україні неправомірною: «Суд також 

відмічає аргумент про те, що Президент України, який підписав ПРО, 
сам дев'ять місяців служив міністром в уряді президента Януковича. 

Уряд підкреслив, як одну з ключових цілей ПРО необхідність 

відновлення довіри громадськості до органів державної влади шляхом 

видимого оновлення персоналу. Важко зрозуміти, як за таких 
обставин ця мета сприйнятого поновлення могла бути досягнута 

шляхом «очищення» чиновників значно меншого значення» [4, ст. 

320];   
3. В Україні мала запрацювати система судочинства таким чином, аби 

швидко та ефективно прийняти рішення щодо звернень кожного із 

заявників і реалізувати їх право на справедливий суд уданому випадку 

згідно статті 6 КЗПЛОС. Але як зазначає ЄСПЛ «доступний для 
заявників правовий захист діяв із надмірною затримкою, і, як наслідок, 

провадження тривало майже половину загального десятирічного 

періоду їх виключення з державної служби» [4, ст. 308]. А це у свою 
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чергу дало підставу ЄСПЛ визнати люстрацію щодо 5 заявників в 
Україні неправомірною через порушення статті 6 КЗПЛОС. 

Однак, всі ці умови були невиконані, і в наслідок маємо прецедент 

визнання люстрації окремих осіб в Україні неправомірною. А це у свою 
чергу створює прецедент для визнання люстрації в Україні 

неправомірною в цілому і величезні ризики для країни в цілому і всіх її 

законослухняних громадян. І хто не виконав хоча б ці 3 базові умови для 

правомірної роботи люстрації, не кажучи вже про всі інші, наприклад, про 
умови зазначені у статтях 15, 19, 76 «Фінальної думки» [3] згідно пункту 

g «Керівні принципи ПАСЄ щодо забезпечення того, що закони про 

люстрацію та подібні адміністративні заходи відповідають вимогам 
держави, заснованої на верховенстві права» [5]. Хто не прийняв необхідні 

зміни до «Закону про очищення влади» та до законодавчих актів України, 

як регулюють роботу судової влади? Хто створив умови для того, аби 
посади високого значення в Україні обіймали люди, які володіють 

ознаками, за які було люстровано «чиновників значно меншого значення» 

[4, ст. 320]? На думку автора, відповідь очевидна – Президент Порошенко 

та Верховна Рада VIII скликання.  
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Філософський факультет, кафедра політології 

Науковий керівник: к. політ. н., доц. Сліпецька Ю. М. 
 

Аналізуючи стан законодавства України, можна сказати, що для 

нього характерні нестабільність і внутрішня суперечливість, недостатня 
наукова обґрунтованість частини законодавчих актів, їх декларативність 

тощо. Це спричинено, зокрема, певними недоліками роботи парламенту.  

Рік-у-рік збільшується кількість законодавчих ініціатив, внесених 
на розгляд Верховної Ради України, половину з яких парламент не встигає 

розглянути, чим порушує конституційне право суб’єктів законодавчої 

ініціативи.  

Проблемою парламенту є також його слабка консенсусна природа. 
Прийняття закону має бути результатом переговорів та консенсусу 

коаліції та опозиції. Втілення в практиці такого процесу узгодження 

позиції стане свідченням демократизації, оскільки в процесі обговорення 
та дискусій одна сторона завжди вказуватиме на законодавчі упущення та 

недоопрацювання законопроекту, запропонованого іншою частиною 

парламенту, а остання, у свою чергу, буде виправляти ці помилки і 
недоробки, що в результаті дасть змогу одержати досконалий текст 

закону. На жаль, нині маємо ситуацію, коли Верховна Рада України не є 

представником інтересів усього суспільства, а лобіює інтереси окремих 

соціальних груп.  
Ще однією проблемою є низька результативність законотворчої 

діяльності[1]. Щороку депутати реєструють велику кількість 

законопроектів, з яких ухвалюється незначна частина. Протягом перших 
місяців роботи Верховної Ради 9-го скликання було зареєстровано 1490 

проектів законів та постанов. З них ухвалили лише 94 (6.31%) 

законопроектів та 267 постанов (17.92%).  

Наступним недоліком є кнопкодавство. Щонайменше 15 нардепів 
«кнопкодавили» 45 разів за час роботи Верховної Ради 9-го скликання у 

2019 році[2]. 

Також варто зазначити, що за цей час не обійшлося і без збоїв 
“турборежиму”. Так, уже в перший повноцінний пленарний тиждень 
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роботи Верховної Ради виникли проблеми із підтримкою законопроектів 
"Слуги народу" та законодавчих ініціатив самого Володимира 

Зеленського. Зокрема, на пленарному засіданні 12 вересня Верховній Раді 

вперше не вистачило 226 голосів "за" для ухвалення рішення. Тоді 
нардепи розглядали пропозицію скоротити строк підготовки до другого 

читання законопроекту про управління безпекою автомобільних доріг. За 

це рішення проголосували тільки 223 депутати, при цьому фракція "Слуга 

народу" дала 208 голосів "за". 
Того самого дня Рада-9 вперше провалила й ухвалення закону. Парламент 

голосував за проект закону "Про правонаступництво України", яким 

пропонувалося скасувати дію актів СРСР та УРСР на території України. 
Голоси "за" віддали загалом 214 депутатів, з них "Слуга народу" – лише 

210 голосів.  

Ще однією досить вагомою проблемою є те, що депутати часто є 
відсутніми на пленарних засіданнях упродовж сесії без поважних 

причин[3]. Нормами Регламенту ВР України (ст. 26) передбачено, що 

депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях 

Верховної Ради України та її органів, до яких його обрано. Його 
відсутність на засіданнях ВР України та її органів допускається тільки з 

поважних причин, а за дні відсутності без поважних причин депутату не 

виплачується заробітна плата. Проте на практиці ці нормативні вимоги не 
виконуються. 

Для того, щоб покращити діяльність Верховної Ради України, я 

вважаю, необхідно запозичувати передусім досвід зарубіжних країн. 
Актуальним для запозичення є досвід держав, у яких правом законодавчої 

ініціативи користується певна кількість громадян, що мають право голосу. 

Наприклад, в Італії правом законодавчої ініціативи, крім офіційних 

інституцій, володіє народ. Він здійснює це право шляхом внесення 
постатейно змін до розробленого законопроекту від 50 000 виборців. В 

Австрії народна законодавча ініціатива повинна бути підтримана 100 000 

громадян,а в Іспанії – 500 000. У Швейцарії народна ініціатива повинна 
бути підтримана 100 000 громадян, які мають право голосу.  

Також удосконалити необхідно й інститут недоторканності 

депутата. У багатьох країнах імунітет депутата не діє поза межами 

парламенту або в момент скоєння злочину. В Україні ж статус 
недоторканності народних депутатів є абсолютним. Практично будь-яке 

порушення громадського порядку народним депутатом залишається без 

покарання. 
Література: 
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https://www.slovoidilo.ua/2017/05/17/kolonka/aleksandr-
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підсумок - [Електронний ресурс].  Режим доступу до ресурсу: 
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3. Чесно: #ЧЕСНОdigest - Нардепи-прогульники жовтня - [Електронний 
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Науковий керівник: д. політ. н., доц. Шипунов Г. В. 

 
Формування та функціонування ідеології в політичному та 

суспільному дискурсі можна розглянути крізь призму дискурсивного 

інституціоналізму, за якого досліджується не лише процес передачі ідей 
або образів, до уваги береться також і інституціональний контекст, в 

якому і через який ідеї утверджуються. Тут дискурс виступає і процесом 

конструювання ідей (координаційний дискурс), і процесом їхнього 

обговорення та легітимізації (комунікативний дискурс) [1, C. 1-4].  
«Ідея» як основа ідеології в межах політичного процесу постає в 

ролі формотворчого початку, що задає логіку створення концептуальних 

засад політики, але при цьому і сама є залежною від інституційних 
чинників та політичних подій, що відбуваються. Сукупність ідей 

внаслідок їхньої систематизації, інтерпретації та адаптації стають 

фундаментом для формування програм політичних партій, конструюючи 

їх цілі в межах реального політичного процесу.  
У процесі взаємодії ідеології та політичного процесу ідеї 

впливають на політичні рішення, а практичні оцінки подій і явищ 

впливають на зміст ідеології. Своєрідним посередником у цьому процесі 
виступає політична партія. Партії транслюють окремі інтереси із сфери 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

204  

громадянського суспільства у сферу політичних рішень, де вони стають 
фактом політичних вимог і перетворюються на державні рішення, які 

вони і здійснюють, перебуваючи при владі. Прихильність до певної 

ідеології і є тим, що відрізняє партії від профспілок, суспільних рухів і 
об’єднань за інтересами, адже сама історія виникнення політичної партії 

як політичного інституту безпосередньо пов’язана із захистом інтересів 

певних суспільних груп, формуванням та артикуляцією ціннісних 

орієнтирів політики, конкретних стратегій для державного та 
суспільного розвитку.  

 Ідеологія утверджується в політичній сфері через певний 

інститут за допомогою комунікації і саме партія виступає цим 
інститутом в межах управлінського процесу, тому політичним партіям 

важливо підтримувати зв’язок із своїм електоратом та адекватно 

реагувати на соціальні запити населення та бути спроможними 
транслювати ці ж ідеї в маси.  

У дослідженнях функціонування політичних партій науковці 

часто зосереджують свою увагу на двох аспектах: на формуванні 

«акцентів» та «відповідності». Перший із них розглядає, яким чином 
актори-конкуренти зосереджують свою увагу на різних повідомленнях 

та аргументах під час політичних дебатів, а другий –  акцентується на 

способі, у який одна і та ж сама проблема розглядається крізь призму 
різних наслідків. Насамперед, члени партії повинні визначити, які ідеї 

вони збираються пропагувати у процесі комунікації партії із 

громадськістю. [2, c. 20]. 
Ці дві складових і є основою побудови партійної комунікації. Те, 

що дослідники називають «формуванням акцентів», в межах 

дискурсивного інституціоналізму є комунікативним дискурсом. 

Досягнення згоди щодо того, які ідеї доносити до публіки, тобто 
«формування відповідності» можна також назвати координаційним 

дискурсом [2, c. 20]. 

Політична партія є одним із елементів соціальної реальності, що 
бере участь у процесі акумуляції ідей та їх ретрансляції. 

Партії транслюють у сферу громадянського суспільства певні ідеї, 

тобто свої погляди на вирішення актуальних соціально-політичних 

питань. Окремі індивіди, порівнюючи ці партійні меседжі із власною 
позицією, обирають, яка із партій їм є найближчою за поглядами та 

інтегруються у соціальні утворення. Ці формування і є електоральним 

майданчиком для політичних партій. Наскільки прийнятними є конкретні 
ідеї для суспільства показує виборчий процес, популярність партії та її 
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підтримка населенням. Якісно продуманий меседж допомагає політичним 
партіям отримати владу, а разом і з тим, і можливість реалізовувати на 

практиці власні погляди щодо державної політики, розвитку соціально-

економічної та політичної сфер, а також поширювати ці ідеї на значно 
більшу кількість населення. При цьому, їм важливо підтримувати рівень 

своєї підтримки, а отже, вони мають реагувати на соціальні запити 

населення, особливо їхнього електорату. За таких умов і під впливом 

зовнішнього середовища ідеї можуть дещо видозмінюватись. Саме таким 
чином і відбувається «кругообіг» ідей в межах політичної сфери, а заразом 

і формування політичної ідеології, що знаходить своє інституційне 

втілення саме в діяльності політичних партій. 
Отже, політична партія виконує роль посередника між державною 

політикою та громадським суспільством. Політична ідеологія 

формулюється та трансформується в процесі комунікації партії та 
суспільства, що дозволяє як забезпечувати стабільну політику відповідно 

до інтересів населення, так і реагувати та видозмінювати ідейний 

фундамент у разі світоглядних чи суспільно-політичних змін зовнішнього 

середовища. 
Література: 
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Феном соціального пізнання охоплює різні сфери життя. Зокрема, 

сімейні відносини, міжособистісні відносини, професійну та політичну 

діяльність. Ми формуємо свою думку про особу, опираючись на різні 
критерії, оцінюючи і зовнішній вигляд і жести, міміку. Вивчення 

феномену формування думки у студентів є актуальним на сьогодні, 

студенти створюють нові соціальні зв’язки, знайомляться з новими 
людьми та формують свою думку, що до певної особи. 

Метою роботи є теоретично та емпірично дослідити особливості 

формування власної думки у студентів про особу в залежності від наявної 
інформації про неї. 

Об'єкт роботи - формування власної думки про особу як 

психологічний феномен. 

Предметом виступають особливості формування власної думки 
у студентів про особу в залежності від кількості поданої інформації про 

цю особу. 

Для перевірки гіпотез було проведено емпіричне дослідження, 
досліджуваних було поділено на 2 групи. Перша група у вигляді 

стимульного матеріалу отримала фото особи, а друга група – фото та 

біографію цієї ж особи. Також для досліджуваних було подано ряд 

методик, такі як: методика модель особистості «Велика п’ятірка»; 
методика діагностики провідної репрезентативної системи; методика 

діагностика «емоційного інтелекту» (Н. Холл). За допомогою моделі 

особистості «Велика п’ятірка» досліджували спершу оцінювали подану 
особу, а пізніше і себе. Метою було визначити як кількість інформації 



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

207  

буде впливати на формування думки про особу. До дослідження було 
залучено 33 студенти, 1-2го курсів, віком 17-20 років. 

Згідно з результатами проведеного емпіричного дослідження, 

обидві групи характеризували особу такими рисами, що притаманні і їм 
також. Методика модель особистості «Велика п’ятірка» застосована у 

дослідженні надала результати про особу як добросовісну та 

доброзичливу, на думку досліджуваних. 

За методикою на визначення провідної репрезентативної 
системи БІАС, співставленні дані свідчать про найбільший показник 

дігіталів та кінестетиків серед досліджуваних. Тому такі особи у 

більшості випадків спираються на аналіз, тому через внутрішній аналіз 
і відбулось приписування тих рис особі, які є у досліджуваних. 

Результати методики діагностики емоційного інтелекту Н. 

Холла показали цікаві результати. Група, що отримала більше 
інформації про особу, демонструвала вищий показник емоційної 

обізнаності та загального показника емоційного інтелекту. Про це 

свідчать отримані результати, перша група – 42%, друга група – 58%. 

Можемо зауважити, що надання особам достатньої кількості інформації 
для аналізу особи, буде підвищувати їх уявлення про власну емоційну 

обізнаність. Також такі результати можуть бути пов’язані із 

домінування дігітальної репрезентативної системи, що базується на 
орієнтуванні на сенс, зміст, усвідомленні отриманої інформації. Тому, 

так як у другої групи було більше інформації, то це допомогло провести 

більш глибокий аналіз характеристик особи та в кінцевому рахунку 
підвищити усвідомлення власного емоційного інтелекту, емоційної 

обізнаності. 

Для подальших досліджень було доцільно залучити ще одну 

групу, яка б отримала ще один стимульний матеріал у вигляді аудіо чи 
лише біографії. Отримана інформація про особу може впливати на нашу 

думку, формувати різне уявлення про особу. Все ж таки, проведене 

дослідження демонструє, що для більшої емоційної обізнаності та 
формування більш впевненою у власних поглядах думка є необхідною 

більша кількість інформації. Залежність між власними уявленнями про 

себе будуть також прямо пропорційно впливати на особу про яку ми 

формуємо думку. Для незалежності та неупередженості нашої думки про 
осіб з якими ми контактуємо, потрібно боротись із уставленими 

соціальними стереотипами та установками, формувати незалежну думку 

та розвивати рівень соціального інтелекту та обізнаності. 
Таким чином кількість інформації справді впливатиме на 
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формування думки про особу, також все буде залежити від рівня 
розвитку соціального інтелекту, розвиненості власних поглядів на 

соціальне розуміння та взаємодію. У контексті проведеного дослідження 

увага приділена кількості інформації та зміні думки про особу, дозволила 
зрозуміти, що кількість інформації впиває не лише на зміну думки про 

особу, а і на зміну думки про власні соціальні навички та характеристики. 
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НУ «Львівська політехніка» 
Інститут права, психології та інноваційної освіти, кафедра теоретичної 

та практичної психології 

науковий керівник: канд. пол. н., ас. Свідерська О. І. 

 
Спалах і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) у світі 

суттєво впливає на психологічний стан та порушує психічну рівновагу 

різних груп населення. Не є винятком й студентство, оскільки у час 
вимушеної самоізоляції, переважна більшість молодих людей разом із 

школярами зіштовхнулась із новими умовами навчання. Попри те, що 

молодь полюбляє користуватись новітніми засобами комунікації, 
використовуючи при цьому мобільні додатки, соціальні мережі й 

численні «модні» ґаджети, в якийсь момент стало зрозуміло, що карантин 

почав суттєво негативно відображатись як на емоційному настрої 

студентів так й на навчальній продуктивності. Саме тому, на нашу думку, 
збереження психологічного здоров’я молодого покоління в умовах 

дистанційного навчання, профілактика емоційного вигорання й 

формування позитивних емоцій є надзвичайно актуальними питаннями, 
котрі потребують ґрунтовного дослідження, зокрема й психологічного.  

Загальновідомо, що студентська молодь під час карантинних 

обмежень постійно знаходиться  в стані емоційного напруження, котре 

виникає через обмеження соціальних контактів, відчуття ізоляції, втому, 
та велике навантаження під час карантину. Такі особливості сучасної 

реальності можуть суттєво відобразитися на розвитку синдрому 

емоційного вигорання, який виступає предметом багатьох наукових 
розвідок. Так, проблема синдрому емоційного вигорання знайшла своє 
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відображення у роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, присвячених 
змісту, структурі та методам його діагностики (Х. Фрейденбергер, У. 

Шуфелі, К. Маслач, В. Бойко, Н. Водоп’янова, С. Максименко, Л. 

Карамушка, Г. Ложкін, Т. Форманюк, А. Юр’єв, I. Кущ, М. Буриш, Н. 
Левицька, та ін.). 

Синдром емоційного вигорання – це стан емоційного, розумового 

виснаження, фізичної перевтоми, що виникає як результат хронічного 

руйнівного стресу (дистресу) і вирізняється певними стереотипними 
поведінковими проявами. Як правило, він є наслідком конфронтації з 

реальністю, в котрій людський дух бореться з обставинами, які важко 

змінити, і перед якими людина капітулює. У особи, в котрої розвивається 
синдром емоційного вигорання спостерігається стан, котрий вона може 

охарактеризувати як відчуття невідомості майбутнього та усвідомлення, 

що жити так як це було раніше тепер – неможливо. [2]. У своїх наукових 
розвідках К. Маслач підкреслює, що «емоційне вигорання» - це не втрата 

творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а скоріше емоційне 

виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним 

спілкуванням [4]. 
Досить широко тлумачить означений феномен відомий науковець 

В. Бойко. Дослідник зазначає, що синдром емоційного вигорання – це 

вироблений особистістю механізм психологічного захисту у вигляді 
повного чи часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) у 

відповідь на певні психотравмуючі впливи та дії, набутий стереотип 

емоційного захисту [1, с. 122]. Автором була запропонована тримірна 
модель синдрому емоційного вигорання, структурними компонентами 

якого є стадії напруження, резистенція та виснаження. Дослідник також 

визначає індикатори синдрому емоційного вигорання: почуття 

емоційного виснаження, знемоги (студент може почувати неможливість 
віддаватися навчанню так само інтенсивно, як це було до карантину); 

дегуманізація, деперсоналізація (тенденція розвивати негативне 

ставлення до своїх одногрупників, викладачів чи членів сім’ї); негативне 
ставлення до самого навчання; негативне самосприйняття у фаховому 

аспекті, нестача почуття фахової майстерності; убогість набору робочих 

дій; втома, виснаження; безсоння; відсутність апетиту або, навпаки, 

переїдання; прояви агресії; погіршений настрій; переживання почуття 
провини; зловживання шкідливими речовинами (алкоголь, медичні 

препарати, тощо. 

Проаналізувавши теоретико-методологічні особливості вивчення 
тематики емоційного вигорання ми спробували провести невеличке 
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анкетування серед студентського активу аби виявити особливості 
емоційного реагування на карантинні обмеження й дистанційне 

навчання. Задля досягнення мети дослідження нами була розроблена 

анкета, яка дозволила отримати відповіді на питання стосовно того, в 
якій мірі студенти відчувають виснаження під час дистанційного 

навчання, чи викликає у них відчуття тривоги здавання сесії шляхом 

використання різних онлайн платформ, чи відчувають студенти, що їхній 

емоційний стан погіршується під час дистанційного навчання, та 
наскільки часто це відбувається, чи відчувають вони результати свого 

навчання автоматично відтворенням певних дій без додаткової цікавості. 

Перш за все наголосимо, що дослідження було проведене, коли карантин 
досяг позначки у два місяці, тобто період адаптації до ускладнених умов 

вже відбувся, як і освоїлись основні навички у використанні новітніх 

методів навчання. 
У запропонованому нами опитуванні взяли участь студенти 

різних університетів, курсів та спеціальностей. Серед  усіх опитаних 

53,3% респондентів відповіли, що у них бувають дні, коли їхній 

емоційний стан погано впливає на якість  навчання, 33,3% опитуваних 
зазначили, що це відбувається дуже часто. Зазначимо, що 53,4% 

опитуваних відчувають себе перевантаженими думками про навчання, з 

них 26,7% відповіли, що це відбувається постійно. Якщо говорити, про 
складання сесії дистанційно, то 93,4% респондентів відчувають 

занепокоєння, а саме 40% іноді, 26,7% часто, а також 26,7% постійно, що 

супроводжується відчуттям тривоги перед невизначеністю розвитку 
даної ситуації. Із усіх опитаних, 66,7% зазначили, що дистанційне 

навчання їх виснажує, водночас 26,7% від загальної кількості опитуваних 

відчувають емоційне спустошення. 

73,4% респондентів відчувають певні труднощі, які пов’язані з 
незакінченими проектами, що стосуються навчання, з них 26,7%  

відчувають не тільки складності при виконанні завдань та їх здачі, а й 

виконують свою роботу через силу. Якщо говорити про мотивацію 
навчатися дистанційно, то 86,6% респондентів відповіли, що навчаються 

автоматично, з них 33,3% - іноді, 40% часто, а 13,3%  постійно, без 

цікавості. 

Цікавими видались також відповіді респондентів, які стосувались 
емоційного розвантаження під час дистанційного навчання. Так, згідно 

результатів нашого опитування зі всіх респондентів, 33,3% відповіли, що 

не мають з цим ніяких проблем, проте, інші 66,6% відповіли, що все-таки 
мають певні проблеми, з них 40% іноді, а 26,6% часто. Серед  усіх 
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респондентів 53,3% відповіли, що дистанційне навчання їх розчарувало, 
водночас, 40% опитаних вважають, що воно погано вплинуло на них, як 

на студентів. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що критичних 
моментів емоційного вигорання виявлено не було, проте у своїй 

переважній більшості студенти відчувають дискомфорт під час 

дистанційного навчання, яке в подальшому може спровокувати різке 

збільшення рівня емоційного вигорання. Варто також зазначити,  що в 
студентів, які навчаються дистанційно, є проблеми з емоційним 

розвантаженням, що впринципі зрозуміло, адже під забороною 

знаходиться багато закладів, в яких раніше студенти могли проводити 
вільний від навчання час. Окрім того, на емоційний стан студентів 

негативно впливає очікування дистанційної форми складання заліково-

екзаменаційної сесії. Цей новий для студентства досвід викликає у них 
тривогу, що відображається й на навчальній продуктивності.  Загалом 

можна стверджувати, що дистанційна форма навчання, попри те що 

дозволяє максимально залучати інтерактивні форми не приносить 

користі студентам, котрі здобувають знання дистанційно, оскільки на 
другому місяці ізоляції можемо спостерігати емоційну й психологічну 

напругу, підвищену втому, апатію як до виконання завдань, так й до 

отримання знань, підвищену агресивність та емоційний занепад, що 
наштовхує на думку про необхідність модифікації й перерозподілу 

навчального часу й навантаження під час дистанційного навчання.  
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Концепція психологічного благополуччя особливо важлива для 

молодих людей, а саме студентів. Сьогодні наша країна стикається з 

важкими економічними та соціальними проблемами. Нестабільна 
ситуація, невпевненість у майбутньому  найбільше впливає на молодь. 

Найперспективнішими представниками молоді є студенти. Студенти 

університету стикаються з академічними викликами, фінансовим тиском, 
прийняттям кар’єрних рішень, які виступають стресорами і створюють 

значні психологічні труднощі. Висока конкуренція та невизначеність 

перед майбутнім – ще один виклик, що стоїть перед молоддю. 
Низький рівень психологічного благополуччя впливатиме на 

фізичний та психічний стан особистості, знижуватиме рівень 

продуктивності, що таким чином, впливатиме на навчальну та 

професійну діяльність студента. Крім того, важливим для підтримки 
психологічного благополуччя є самоприйняття, позитивна оцінка себе й 

свого життя. На психологічне благополуччя впливатимуть зовнішні 

обставини та внутрішні стани особистості. Також даний феномен є 
внутрішнім ресурсом особистості у подоланні складних життєвих 

ситуацій. 

Не менш важливою, у контексті психологічного благополуччя, є 

проблема часової перспективи і часової орієнтації. Вона є актуальною 
сферою дослідження багатьох зарубіжних авторів. Дане психологічне 

утворення відіграє важливу роль на етапі навчання студентів ЗВО, 

виконує мотиваційну функцію по відношенню до навчання, дозволяє 
планувати свій професійно-особистісний розвиток, а також сприяє більш 

структурованій організації часу. В даний час існує потреба у формуванні 

у студентів таких компетенцій, які дозволять суб'єкту вже на етапі 
навчання самостійно планувати, управляти і реалізовувати свій 

професійний шлях. А цілеспрямоване вибудовування часової 

перспективи, формування її оптимальному типу, може сприяти цьому 

процесу. 
Проведений теоретичний аналіз з даної проблеми свідчить про 

наявність зв’язків між компонентами психологічного благополуччя, 

мотивів до навчання та часовою перспективою особистості. 
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Навчальна мотивація не тільки є важливою умовою академічних 
досягнень, а й виступає надійним предиктором психологічного 

благополуччя студентів. Мотиви, що лежать в основі навчальної 

діяльності, визначають напрямок і зміст активності особистості студента. 
Домінування пізнавальної мотивації, мотивації досягнення, 

саморозвитку є основою для подальшого самовдосконалення, 

самореалізації особистості студента. Вищевказані мотиви є одним з 

факторів забезпечення психологічного благополуччя особистості. Тоді 
як інтроеційована мотивація, екстернальна мотивація та амотивація, 

тобто вимушеність навчальної діяльності, відсутність інтересу може 

привести до уникнення даного виду діяльності, до деструктивних форм 
поведінки особистості студента [3]. Відзначимо, що стійке психологічне 

благополуччя багато в чому залежить від наявності ясних цілей, 

успішності реалізації планів діяльності та поведінки, наявності ресурсів 
і умов для досягнення цілей. Отже, мотиви до навчання є не лише 

важливими предикторами академічної успішності студентів, але і 

факторами психологічного благополуччя студентів. 

Крім того, здійснивши аналіз наукової літератури можна 
говорити, що психологічне благополуччя студентської молоді, мотиви до 

навчання взаємопов’язані з їхньою часовою перспективою. Найчастіше з 

параметрами психологічного благополуччя пов’язані позитивні мотиви, 
а також збалансована часова перспектива. Інакше кажучи високі 

показники психологічного благополуччя та внутрішня мотивація 

пов’язані з послабленням негативної часової перспективи, а також з 
посиленням спрямованості студентів на позитивне минуле і майбутнє. Не 

сприяє розвиткові психологічного благополуччя студентів та їх 

академічній мотивації виражена часова орієнтація на негативне минуле 

та фаталістичне теперішнє [1], [2]. 
Проведене теоретичне дослідження зв’язку особливостей 

психологічного благополуччя, мотивів до навчання із часовою 

перспективою, дало змогу краще зрозуміти яким чином психологічне 
благополуччя студентів пов’язане з їхніми часовими орієнтаціями, в 

основі якого лежить мотивація до навчання. Проте, це значною мірою 

залежатиме від ресурсів особистості та актуальних умов життя, що звісно 

є обмеженням нашого дослідження. 
Вивчення проблеми психологічного благополуччя студентів є 

актуальним та перспективним. В подальшому планується приділити 

увагу та доповнити дослідження вивченням особливостей студентської 
молоді. 
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Сьогоднішні умови, в яких живе сучасне суспільство є своєрідним 

викликом, через який проходить практично кожна сім’я у різних 

куточках світу. Одним із важливих аспектів долання цього є необхідність 

дослідження рівня емоційного вигоряння, зокрема тих осіб, котрим 
доводиться працювати онлайн, прикладаючи до цього максимальну 

кількість зусиль. Особливо це стосується батьків, котрим окрім функції 

батьківства доводиться виконувати ще й функцію педагога, через перехід 
звичної навчальної діяльності дітей у дистанційну. Ми можемо 

припустити, що ситуація самоізоляції із достатньо важкими й 

непередбаченими наслідками впливає на розвиток емоційного 

вигорання. Адже, масштабний карантин, до якого суспільство не було 
готове, цілодобове перебування поряд з сім’єю, економічні труднощі, 

обмежене коло спілкування й ряд досить часто непродуманих та не 

раціональних заборон призвели до негативних наслідків, які відбились на 
емоційному, психологічному та фізичному здоров’ї. 
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Дослідження поняття емоційного вигорання має багату наукову 
розробку. До найбільш популярних розвідок можемо віднести праці 

таких зарубіжних й вітчизняних науковців, як:  Г. Діон, С. Максименко, 

В. Орел, С. Джексон, Х. Маслач, В. Бойко, Н. Водоп’янова, Х. Сіксма, В. 
Шауфелі, О. Рукавішнікова, Т. Зайчикова, М. Борисова, К. Лаврова, Д. 

Трунов та інші. 

До прикладу, В. Бойко стверджує, що емоційне вигорання, це 

вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі 
повного або часткового виключення емоцій у відповідь на обрані 

психотравмуючі чинники. На думку вченого, вигорання є своєрідним 

функціональним стереотипом, оскільки дозволяє людині дозувати й 
ощадливо витрачати власні енергетичні ресурси. Водночас можуть 

виникати і дисфункційні наслідки, коли вигорання негативно 

позначається на виконанні професійної діяльності [1]. 
Стан емоційного вигорання виникає повільно, практично 

непомітно, але може мати значні негативні наслідки. Емоційна 

виснаженість зростає, втома накопичується, дрібні непорозуміння з 

оточенням стають все частішими. І тоді ця сама робота вже потребує від 
людини надто великих ресурсів, непомірних емоційних інвестицій. Так 

наступає емоційне вигоряння з усіма його симптомами: відчуттям 

спустошення, втрати смаку до життя, зникненням зацікавленості у 
стосунках, у своїй професійній діяльності, переживанням власної 

некомпетентності, постійною роздратованістю, байдужістю  [2]. 

Загалом термін «синдром емоційного вигорання», найчастіше 
використовується у наукових дослідженнях, спрямованих на 

представників професій типу «людина–людина»: соціальних педагогів, 

психологів, медперсоналу, освітян, телефонних консультантів, тобто, 

тих, хто тривалий час проводить у взаємостосунку з іншими людьми. В 
умовах дистанційного навчання дана тематика набуває особливого 

актуального значення. Емоційне вигорання батьків можна визначити як 

психічне виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного 
ускладненим внутрішньо-сімейним спілкуванням та модифікованою 

організацією сімейного побуту й проявляється у зниженні адаптивності 

до нових сімейних особливостей спілкування, емоційному 

незадоволенні, відчутті емоційної перенапруги, спустошеності, 
вичерпаності власних емоційних ресурсів, тощо. У таких ситуаціях 

батьки можуть відчувати втому, роздратування, злість чи агресію по 

відношенню як до дітей, так і до інших членів сім’ї. 
Узагальнюючи теоретико-методологічні підходи вітчизняних і 
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зарубіжних психологів до вивчення поняття емоційного вигорання, 
можемо визначати це поняття, як загальне психічне виснаження, що 

відображається на зниженні зацікавленості батьків життям дитини, 

поступовому згасанні мотивації, пов’язаної із стосунками з дитиною, 
зниженні ефективності виконання батьківських обов’язків й розвитку 

загальних психосоматичних симптомів. 

Для дослідження даної проблематики, нами було розроблено 

анкету, яка допомогла визначити рівень емоційного вигорання батьків, 
діти котрих навчаються дистанційно в умовах карантинних обмежень. 

Загалом у дослідженні взяли участь 42 респонденти, котрі мають дітей 

шкільного віку від 1-го до 11-го класу. Серед вікової категорії усі 
досліджені розподілились за такими групами: вік від 18 – 25 років  - 2,4% 

респондентів; 26 – 35 років – 28,6%; 36 – 45 років — 54,8 % респондентів;   

45 і більше років – 14,3 %. Питання, котрі були поставлені батькам 
стосувались того чи контролюють батьки в умовах карантину результати 

навчання своїх дітей, якими платформами користуються діти під час 

виконання домашніх завдань, також батькам було запропоновано 

оцінити рівень власної втоми, якість сну, рівень роздратування 
пов'язаний із навчанням дітей, тощо. 

Результати дослідження показали, що 78,6 % батьків практично 

щоденно контролюють навчання дітей в умовах дистанційного навчання, 
з них 69 % допомагають виконувати завдання; 7,1 % досліджуваних не 

контролюють своїх дітей взагалі, й решта – 14,3 % інколи здійснюють 

контроль над виконанням домашніх завдань. 42,9 % респондентів 
скаржаться на погіршення якості сну, вказуючи на його недостатність, 

45,2% вказує на різке збільшення тривоги й 50% зазначають, що більше 

втомлюються від роботи ніж раніше. Анкетування дало змогу визначити, 

що у 4,76 % від загальної кількості досліджуваних батьків проявляється 
сильне емоційне вигорання; у 50,01 % респондентів, що відображає 

результати половини досліджуваних, визначено помірний рівень 

емоційного вигорання з тенденцією до сильного; у 45,23 % – емоційне 
вигорання не проявляється. Ще одним цікавим спостереженням є те, що 

жінки вікової категорії від 36 до 45 років найбільш схильні до емоційного 

вигорання ніж представниці інших вікових груп. Зокрема це може бути 

пов’язане із власної зайнятістю на роботі, складнішим рівнем  навчальної 
програми, віковими особливостями респондентів, тощо. Окрім того, 

дослідження показало загальний рівень підвищеної втоми, потребу 

побути на самоті, роздратування на дітей, певну відстороненість 
стосовно потреб дитини, тощо. 
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Підсумовуючи викладене, хочемо акцентувати на тому, що 
загалом результати проведеного дослідження вказують на тенденцію до 

збільшення психологічної напруги й рівня емоційного вигорання у 

батьків, діти котрих навчаються дистанційно в умовах карантину. Немає 
нічого дивного в тому, що батькам не завжди вистачає сил й терпіння на 

спілкування з дитиною, що досить часто вони зіштовхуються із 

труднощами у спілкуванні, не завжди готові зрозуміти і розділити 

цінності дитини, відчувають ускладнення у  взаємодії, тощо. Такі 
результати вказують на гостру необхідність здійснювати профілактику 

емоційного вигорання серед батьків, шляхом відпочинку, пошуком 

нового хобі, позитивних емоцій, спільної справи із дітьми, тощо. Також 
важливо дотримуватися балансу між партнером, дитиною і власними 

потребами задля збереження психологічного здоров’я й позитивного 

психологічного клімату у сім’ї.  
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Напрямок арт-терапії у психокорекції та психотерапії почав 

активно використовуватися за часів Другої Світової Війни при 

реабілітації військових: «якщо розглянути психологічні складові війн, 
можна знайти корені війн у травматизації людини – війни створюють 

спадщину зі страху, роз’єднання, забобонів, ворожості, і не лише на рівні 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;amp;I21DBN=UJRN&amp;amp;P21DBN=UJRN&amp;amp;S21STN=1&amp;amp;S21REF=10&amp;amp;S21FMT=fullwebr&amp;amp;C21COM=S&amp;amp;S21CNR=20&amp;amp;S21P01=0&amp;amp;S21P02=0&amp;amp;S21P03=A=&amp;amp;S21COLORTERMS=1&amp;amp;S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;amp;I21DBN=UJRN&amp;amp;P21DBN=UJRN&amp;amp;S21STN=1&amp;amp;S21REF=10&amp;amp;S21FMT=JUU_all&amp;amp;C21COM=S&amp;amp;S21CNR=20&amp;amp;S21P01=0&amp;amp;S21P02=0&amp;amp;S21P03=IJ=&amp;amp;S21COLORTERMS=1&amp;amp;S21STR=%D0%9669964
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;amp;I21DBN=UJRN&amp;amp;P21DBN=UJRN&amp;amp;S21STN=1&amp;amp;S21REF=10&amp;amp;S21FMT=JUU_all&amp;amp;C21COM=S&amp;amp;S21CNR=20&amp;amp;S21P01=0&amp;amp;S21P02=0&amp;amp;S21P03=IJ=&amp;amp;S21COLORTERMS=1&amp;amp;S21STR=%D0%9669964
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;amp;I21DBN=UJRN&amp;amp;P21DBN=UJRN&amp;amp;S21STN=1&amp;amp;S21REF=10&amp;amp;S21FMT=JUU_all&amp;amp;C21COM=S&amp;amp;S21CNR=20&amp;amp;S21P01=0&amp;amp;S21P02=0&amp;amp;S21P03=IJ=&amp;amp;S21COLORTERMS=1&amp;amp;S21STR=%D0%9669964
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;amp;I21DBN=UJRN&amp;amp;P21DBN=UJRN&amp;amp;S21STN=1&amp;amp;S21REF=10&amp;amp;S21FMT=JUU_all&amp;amp;C21COM=S&amp;amp;S21CNR=20&amp;amp;S21P01=0&amp;amp;S21P02=0&amp;amp;S21P03=IJ=&amp;amp;S21COLORTERMS=1&amp;amp;S21STR=%D0%9669964


Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

218  

психіки окремої людини, а на рівні цілих народів»[1, с. 9]. Виникнення 
посттравматичного стресового розладу (ПТСР) можливе при 

довготривалому систематичному психологічному або фізичному 

насильству, що загрожувало життю людини. Особа, що знаходиться у 
постійному стресі, не може віднайти у собі бажання та внутрішніх 

ресурсів для відновлення. Заняття з арт-терапії дозволяє працювати з 

думками, переживаннями, й почуттями. Іноді невербальний засіб 

виявляється єдиним інструментом, що розкриває й пояснює інтенсивні 
почуття і переконання. Арт-терапія дозволяє людині висловитися і 

виразити свої почуття у безпечному для неї  контексті. 

У дослідженнях було виявлено, що травматичні спогади 
зберігаються у недомінантній (правій у праворуких людей) півкулі 

мозку, ця ж частина мозку інтенсивно активується в різній творчій 

діяльності, наприклад в живописі, виготовленні скульптур, танці і.т.д.[2]. 
За допомогою творчості людина відображає свої внутрішні конфлікти та 

ресурси, що робить процес передачі травматичного досвіду простішим і 

менш страшним для індивіда. Відомий психоаналітик К.-Г. Юнг вважав, 

що пацієнт, спираючись на трансцендентні, тобто такі, що не базуються 
на досвіді, властивості символів і власний творчий потенціал, здатен 

досягти самозцілення, та що символічні образи несуть у собі способи 

вирішення внутрішніх конфліктів [3]. 
Основними психологічними механізмами арт-терапії при 

переживанні травматичного досвіду є доцентрація, проекція та 

символізація. Доцентрація допомагає переключити увагу із 
травматичного досвіду, після чого іде етап централізації для перегляду 

перспектив вирішення ситуації. Проекція, а точніше екстерналізація, 

допомагає індивіду відділити травмуючи досвід від особистості, що 

проявляється у малюнках, текстах та інше. Символізація в процесі арт-
терапії може виражатися в невербальних, символічних формах, і лише 

після цього травматичний досвід може бути описаний словами, які 

пов'язані із специфічною роботою мозку як психологічним захистом. 
При роботі з травмою можливо працювати над створенням 

метафоричних картин “Безпечне місце” із допомогою фарб. Також 

дієвим є книготерапія - лікувальний вплив на психіку хворої людини за 

допомогою спеціально підібраних книг («спрямоване читання»). 
«Художня експресія не веде до вирішення конфлікту, а створює 

психологічний простір для реалізації нових установок. Творчий процес 

надає можливості для проживання внутрішніх конфліктів, збагачує 
суб’єктивний досвід, завдяки чому людина вже може обирати інші 
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варіанти»[1, с. 11].  Необхідно зауважити, що арт-терапія не має 
остаточного підтвердження у ефективності при лікуванні ПТСР, проте 

було зафіксовано значні покращення основних симптомів. 
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Проблема дослідження інтелекту є однією з актуальних проблем 

в сучасній психології. Попри те, що питання інтелекту широко 

вивчається та обговорюється вченими різних країн, сьогодні, як і багато 
років тому, немає єдиного чіткого розуміння й структурованого підходу 

щодо пояснення даного питання. Дотепер немає єдиної думки про те, що 

таке інтелект, і чи існує він взагалі, як окремий феномен, яка його 

природа, які внутрішні і зовнішні чинники впливають на розвиток 
інтелекту та на успішність виконання суб’єктом різноманітних завдань. 

До того  ж немає згоди стосовно кількості видів інтелекту і стосовно 

кількості і якості вимірювання інтелектуальних здібностей. Проте, поява 
протягом останніх десятиліть великої кількості публікацій, присвячених 

вивченню феномену інтелекту, в значній мірі сприяла розширенню 

розуміння цього надзвичайно важливого явища. Саме тому обрана 

проблематика дослідження є вельми цікавою та актуальною для 
психологічного дослідження. 

Про ці та інші проблеми дослідження інтелекту та його теорій 
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писали вітчизняні та зарубіжні психологи, зокрема: Смульсон М. Л., 
Айзенк Г. Ю., Cтенберг Р., Дж. Говард Гарднер. Великий внесок у 

вивчення даної проблеми внесла Холодна М. А., яка була упевнена, що 

справжньою феноменологією інтелекту є не його властивості, а 
особливості складу і будови індивідуального ментального досвіду, що 

«зсередини» зумовлюють різноманітні прояви інтелектуальної 

активності суб’єкта [4]. Загалом, інтелект вважають однією із найбільш 

складних розумових здібностей особистості. Останню спробу дати 
загальноприйнятне визначення інтелекту здійснили 52 провідних 

науковці у галузі психології інтелекту, завдяки зусиллям яких у 1994 році 

в Wall Street Journal було опубліковано такий перелік базових постулатів: 
інтелект існує як найбільш загальна розумова здатність, яка включає 

здібності до логічного мислення, вирішення проблем, абстрактного 

мислення; інтелект може бути виміряний за допомогою тестів на 
інтелект;  тести дослідження інтелекту не є культурно обумовленими; 

інтелект, більше ніж інші конструкти, пов’язаний із сферою освіти, з 

професійною діяльністю та соціальним середовищем; спадковість 

відіграє у формуванні інтелекту більш суттєву роль, ніж середовище; 
особистість не народжується з уже наявним, незмінним певним  рівнем 

інтелекту. Згідно з цими постулатами узагальнене визначення інтелекту 

може виглядати так: інтелект – це система психічних процесів, які дають 
змогу людині використовувати свої здібності для оцінки ситуації, 

прийняття раціональних рішень і організації відповідної поведінки у 

середовищі, яке змінюється. [3, c. 621-629]. 
У своїх наукових доробках, Говард Гарднер виділяє п’ять видів 

інтелекту: лінгвістичний, тілесно-кінестетичний, просторовий, 

музичний, логіко-математичний [1, c. 180-397]. Автор вважає, що 

лінгвістичний вид пам’яті проявляється найбільше в поетів та 
письменників, які досконало володіють мовою та словом. Він також 

пише, що лінгвістичний інтелект «розцвітає» лише при щоденній праці 

та завдяки генетичній схильності. Музичний інтелект вчений розглядає 
як особливий вид інтелекту, який не залежить від фізичних об’єктів в 

світі і його також, як і лінгвістичний можна вдосконалювати. Щодо 

логіко-математичного виду пам’яті дослідник зробив такий висновок: 

«це один з видів інтелекту, навик, прекрасно підходить для вирішення 
певних проблем, але ні в якому разі не перевершує інші види інтелекту». 

Просторовий інтелект, на відміну від логіко-математичного, тісно 

пов'язаний з фізичним світом, світом предметів їх розміщення в ньому. 
Цей вид інтелекту легко розвивається завдяки іграм, та споконвіку 
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допомагав різним народам виживати. Тілесно-кінестетичний інтелект, на 
думку Гарднера, проявляється через сприймання світу на дотик, 

динаміку та рух, люди, в яких переважає такий вид інтелекту 

перебувають у постійному русі, гостро відчувають потребу в тілесній 
мові. 

У структуру інтелектуальних здібностей окрім інтелекту 

зараховують також креативність та здатність до навчання. Вчені 

дискутують щодо питання про включення до складу інтелектуальних 
здібностей пізнавальних стилів – когнітивних, інтелектуальних та 

епістемологічних. Концепція креативності як універсальної пізнавальної 

творчої здібності стала популярною після виходу в світ праць Дж. 
Гілфорда. Саме Гілфорду належить думка щодо принципової відмінності 

між двома типами мисленнєвих операцій – конвергентним і 

дивергентним, і ототожнення здібності до конвергентного мислення та 
тестового інтелекту. Дивергентний тип мислення передбачає коливання 

шляхів вирішення проблеми і як результат призводить до несподіваних, 

часом дуже оригінальних рішень та висновків[3, c. 114-120].  

Окрім зазначених підходів до спроб трактування особливостей 
інтелекту варто віднести й роботи Ч. Спірмена, який вважав, що 

розв’язання будь-якого конкретного завдання людиною залежить від 

розвитку в неї як здатності, пов’язаної як з фактором G, так і з набором 
специфічних здібностей, необхідних для розв’язання вузького класу 

завдань;  напрацювання американського вченого Л. Терстоунcа, який 

заперечував наявність фактора G, проте був переконаний в тому, що 
існує набір незалежних здібностей, які визначають успішність 

інтелектуальної діяльності, серед яких словесне розуміння, швидкість 

мови, числовий фактор, просторовий фактор, асоціативна пам’ять, 

швидкість сприйняття; індуктивний фактор та ін., модель «структури 
інтелекту (SI)» Дж. Гілфорда, котра заснована на схемі: стимул - латентна 

операція - реакція (стимул – це «зміст», «операція» - розумовий процес, 

«реакція» - результат застосування операції матеріалу) й  модель Р. 
Кеттела, в якій визначено три види інтелектуальних здібностей: загальні 

фактори, парціальні фактори і фактори операції [2]. 

. Власне переконання науковця стали свідченням того, що у 

людей до 50-60-річного віку суттєво погіршується здатність до навчання, 
падає швидкість переробки нової інформації, зменшується обсяг 

короткочасної пам’яті, проте інтелектуальні професійні вміння 

зберігаються до глибокої старості. 
Підсумовуючи викладене, можемо наголосити на тому, що 
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вивчення особливостей формування та розвитку інтелектуальних 
здібностей й надалі залишається актуальної темою у психологічних 

досліджень. Попри те, що тематика має достатньо широкий спектр 

досліджень й існування різноманітних наукових підходів, щодо вивчення 
інтелекту у науковій психології це тільки посилює суперечності й 

дискусії. Вважаємо, що враховуючи уже наявні напрацювання, варто й 

надалі розробляти тематику дослідження інтелекту та його ролі в 

особистісному розвитку сучасної людини, становлення якої відбувається 
у нових умовах суспільного порядку. 
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Професійне самовизначення – це актуальна тема для дослідження 

будь-коли, знаходиться поза часових обмежень і націлена на підростаюче 

покоління як суспільний потенціал. Досі немає однозначного тлумачення 

і розуміння поняття професійного самовизначення: чи це момент вибору 
чи лонгітюдний процес формування готовності входження до 

професійного середовища. 
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Сучасне розуміння професійного самовизначення сформувала 
М.Д. Магомедова, що визначила його як виняткове відношення індивіда 

до світу професій в цілому і до конкретної обраної професії. Ядром 

професійного самовизначення дослідниця вважає свідомий вибір 
професії з урахуванням своїх особливостей і можливостей, вимог 

професійної діяльності і соціально-економічних умов. Професійне 

самовизначення здійснюється протягом усього життя, особистість 

постійно рефлексує, переглядає своє ставлення до професії та 
самостверджується в ній [1]. 

Сім’я - перший соціальний інститут, з яким знайомиться дитина 

на життєвому шляху. Саме сімейне виховання може створити гармонійну 
особистість або ж зруйнувати її психічне здоров’я. Діти свідомо чи 

несвідомо орієнтуються на батьків, на їхню думку та очікування. Пізніше 

ж хтось намагається виправдати батьківські надії, хтось обирає 
повторювати шлях батьків. 

Традиційною в психології вважається класифікація стилів 

сімейного виховання, запропонована Д. Баумрінд. Вона включає в себе 

наступні типи: авторитарний, ліберальний, демократичний та доданий Е. 
Маккобі і Дж. Мартін індиферентний стиль [2]. Жоден із стилів 

виховання, окрім демократичного, є не здатним виховати вольову, 

впевнену комунікабельну особистість. 
В емпіричному дослідженні професійного самовизначеності в 

залежності від стилю виховання взяли участь 43 учні 9-11 класів. Для 

дослідження були підібрані такі методики: Опитувальник «Поведінка 
батьків і ставлення підлітків до них» (ADOR) у модифікації З. Матейчика 

і П. Ржичана, методика Дж. Холланда «Одна з двох» в модифікації Г. 

Резапкіной, а також використано анкетування. 

В результаті дослідження було виявлено, що у 53,3% опитуваних 
підлітків батьки не питають думку стосовно подій, 41,9% дітей 

нав’язують дію та вимагають її виконання, 27,9% дітей відчувають 

тривожність, перебуваючи вдома, 32,6% відчувають, що вони самі за 
себе. Переважаючими типами серед шести професійно-орієнтованих 

типів особистості є артистичний та діяльнісний типи. Під час завдання 

вибору 3-ох найпривабливіших професій топ посіли професії: 1) 

підприємець, 2) дизайнер, 3) фотограф. Також було виявлено, що вихідці 
з сімей з авторитарним стилем виховання прагнуть підприємницької 

діяльності, обираючи такі професії, як програміст, підприємець, 

репетитор. 
  



Тези щорічної всеукраїнської  наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2020» 
 

224  

Література: 

1. Магомедова М. Г. Профессиональное самоопределение личности // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

15. – С. 26–30. – URL: http://e-koncept.ru/2016/86905.htm. 
2. Baumrind D. Rearing competent children // Child development today 

and tomorrow / ed. W. Dammon. San Francisco, CA, US: Jossey6Bass 

Publishers, 1989. P. 349—378. 
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Будь-який вид діяльності нерозривно пов’язаний часом, що 

вимагає чіткого обліку, планування, дбайливої, ощадливої, 
обґрунтованої витрати. Бюджет вільного часу у сучасному суспільстві 

постійно зростає. Нестача різноманітних зразків проведення школярами 

вільного часу, реальних переживань, зведення взаємодії з ровесниками 
до контакту через соціальні мережі позбавляє учнів шансів на всебічний 

розвиток. Уявлення про час не властиві людині з народження, вони 

розвиваються в процесі формування особистості. Саме тому вивчення 
цього феномену є особливо актуальним, адже підлітковий вік припадає 

на перехід дитинства у доросле життя, де перед особами постає ще 

більше різних завдань та обов’язків, які потребують затрат часу і до яких 

вони мають бути готовими. 
Метою роботи є теоретично та практично дослідити 

особливості впливу феномену «браку часу» на продуктивність діяльності 

у старшокласників. 
Об’єкт дослідження: феномен «браку часу». 

Предмет дослідження: особливості феномену «браку часу», що 

впливає на продуктивність діяльності у старшокласників. 

Для перевірки гіпотез було проведено емпіричне дослідження, 
яке складалось з 2 етапів: на першому етапі проведено експериментальне 

дослідження, а другий етап являв собою тестування за двома 

http://e-koncept.ru/2016/86905.htm
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методиками.  Зокрема, були використані такі методики як «Діагностика 
самопочуття, активності і настрою» (САН) та «Шкала ситуативної 

тривожності Ч.Д.Спілбергера», також враховувався критерій навчальної 

успішності учнів, який вимірювався середнім балом атестату за осінній 
семестр. 

Метою експериментального дослідження було визначити як 

феномен «браку часу» вплине на продуктивність діяльності в учнів та 

їхнє подальше самопочуття після виконання завдання. До дослідження 
було залучено 29 учнів восьмих та дев’ятих класів, віком 13-15 років. 

Серед них 14 дівчат і 15 хлопців. До експериментальної групи увійшло 

15 учнів, до контрольної – 14 учнів. Досліджувані були поділені на дві 
групи: контрольну та експериментальну. Доцільно сказати, що 

представлені групи були рівномірними за середніми показниками 

успішності у навчанні( К=7,89 бали, Е=8,21 бали). 
Оцінюючи результати виконання старшокласників 

експериментального завдання було зауважено цікаву тенденцію. Обидві 

групи досліджуваних справились із завданнями матриць добре, проте у 

середніх показниках матриць статистичних відмінностей немає 
(Мексп.=19,4; Мконтр.=21), а це свідчить про те, що брак часу не вплинув на 

результат успішності виконання завдання. Також порівнюючи середні 

дані між експериментальною і контрольною групою за такими ознаками 
як стать і вік суттєвих відмінностей не виявлено, тому що як, 

тринадцятирічні, так і п’ятнадцятирічні учні справились з завданням 

практично однаково. 
Дані отримані в результаті діагностики за допомогою методики 

«Діагностика самопочуття, активності і настрою» показують досить 

високі показники загальної групи після виконання завдання 

(Самопочуття=51,24;  Активність=39,62; Настрій=52, 38). При 
порівнянні середніх значень експериментальної та контрольної групи 

були виявлено статистично значимі відмінності у показниках шкали 

самопочуття (Мексп.=47,3; Мконтр.=55), що свідчить, що після виконання 
завдань, де відсутні часові обмеження учні почувались краще. 

Стосовно експериментальної групи, то на середні показники 

значень матриці впливає не лише успішність, а й самопочуття і настрій. 

Тому дуже важливо на початку проходження завдання мати позитивну 
установку на виконання, вірити в свої сили, не зациклюватись на 

невдачах, а бачити все в позитиві і тоді буде гарне самопочуття, і настрій. 

Отож можна зробити наступні висновки. У випадку зі учнями 
феномен «браку часу» не впливає на продуктивність діяльності, школярі 
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як з обмеженнями в часі, так і без обмежень справились з завданнями 
майже однаково. На продуктивність учнів вплинула успішність у 

навчанні, адже виявлено, що чим більша успішність, тим більша 

ймовірність розв’язку завдань. Крім цього досліджено, що після 
проходження тесту, група без впливу почувалась краще, аніж група з 

обмеженнями в часі, а це означає, що брак час впливає на наш стан, що в 

свою чергу погіршує активність та виснажує учнів як розумово, так і 

емоційно. 
Література: 

1. Бабатіна С.І Особливості сприйняття та переживання часу у 

студентів на етапі адаптації та ідентифікації, 2013.  
2. Бакаленко О.А.  Час як психологічний феномен: сучасний стан 

проблеми, 64-68с, 2016 

3. Кузнєцов М.А., Поденко А.В., Білоусова Т.К. , Взаємозв’язок 
психологічних особливостей переживання часу та особистісних 

характеристик в студентів, УДК: 159.937.53 2013р. 

 

ОСОБЛИВОСТІ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Шпак Юлія 

 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 
Науковий керівник: канд.псих.наук., проф. Партико Т. Б. 

  

Важливою ознакою професійної успішності сучасної 

особистості є так звана кар’єрна орієнтація. Кар'єрні орієнтації – це 
ціннісні орієнтації безпосередньо в кар'єрі, якими особистість 

керується, вибираючи, визначаючи і моделюючи свій професійний і в 

цілому життєвий шлях. Е. Шейн виділив 8 «кар’єрних якорів» [2]: 
«Професійна компетентність», «Менеджмент», «Автономія», 

«Стабільність роботи та місця проживання», «Підприємництво», 

«Служіння», «Виклик» та «Інтеграція стилів життя». Вибір кар'єрних 

орієнтацій в юності - це активний процес розвитку узагальнених, 
стійких, усвідомлених і реалістичних уявлень про самого себе і своє 

місце в професійній сфері. 
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Толерантність до невизначеності - це науковий конструкт, який 
має сьогодні безліч трактувань, однак введення його в апарат 

психології може сприяти поясненню особливостей поведінки 

особистості в невизначених, багатозначних ситуаціях.  Є кілька 
підходів трактувань феномену толерантності до невизначеності: 

толерантність до невизначеності як риса особистості; толерантність до 

невизначеності як ситуаційно-специфічна установка; толерантність до 

невизначеності як метакогнітівний процес і навичка [1]. 
Для досліджуваних найбільш характерними є кар’єрні 

орієнтації «Автономія», «Інтеграція стилів життя» та «Менеджмент». 

Були виявлені кореляційні зв’язки, які передбачають, що 
старшокласники, які є більше орієнтованими на професійну діяльність, 

більше спрямовані на завдання, а не на взаємини; гірше ставляться до 

новизни, складних завдань та невизначених ситуацій; більше замкнуті, 
флегматичні та більше схильні реалістично дивитися на життя. 

Старшокласники, які більше орієнтуються на загальне керівництво, є 

більше спрямованими на взаємини, ніж на завдання; краще ставляться 

до новизни, складних завдань, невизначених ситуацій та надають 
перевагу невизначеності; більше збудливі, сміливі, енергійні, 

самовпевнені та конформні. Старшокласники, які більше орієнтуються 

на автономію, менше спрямовані на завдання; краще ставляться до 
новизни, складних завдань та невизначених ситуацій, більше 

толерантні до невизначеності. Старшокласники, які більше 

орієнтуються на стабільність роботи та місця проживання, більше 
спрямовані на взаємини та більше стримані. Старшокласники, які 

більше орієнтуються на служіння іншим та відданість справі, більше 

спрямовані на завдання, а не на взаємини; гірше ставляться до новизни, 

складних завдань та невизначених ситуацій;більше флегматичні та 
сором’язливі. Старшокласники, які більше орієнтуються на 

випробування своїх сил, краще ставляться до невизначених ситуацій, 

надають перевагу невизначеності та більше схильні реалістично 
дивитися на життя. Старшокласники, які більше орієнтуються на 

інтеграцію стилів життя, більше спрямовані на взаємини, менше на 

завдання; більше збудливі та чутливі. Старшокласники, які більше 

орієнтуються на підприємництво, більше спрямовані на завдання, 
менше на взаємини; більше флегматичні, більше схильні реалістично 

дивитися на життя та більше конформні. 

Було виокремлено три рівні толерантності старшокласників до 
невизначеності: нижче середнього, середній та вище середнього. 
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Старшокласникам, які мають нижчий рівень толерантності до 
невизначеності, порівняно із тими, хто має вищий рівень, більше 

притаманні кар’єрні орієнтації «Професійна компетентність» та 

«Служіння», які передбачають прагнення бути професіоналами та 
приносити користь у професійній діяльності. 

Старшокласникам із вищим рівнем толерантності до 

невизначеності, порівняно із тими, хто має нижчий рівень, більше 

притаманні кар’єрну орієнтацію «Менеджмент», що передбачає 
загальне керівництво та вирішення бізнес-проблем). А порівняно із 

тими, в кого є середній рівень, старшокласникам з вищим рівнем 

толерантності до невизначеності більше притаманні кар’єрні орієнтації 
«Автономія» та «Інтеграція стилів життя», тобто прагнення бути 

незалежним у професійному плані та інтегрувати роботу та особисте 

життя. 
Було виокремлено структурe кар’єрних орієнтацій 

старшокласників з різною толерантністю до невизначеності куди 

входять такі фактори: орієнтація на вирішення складних завдань в 

невизначених ситуаціях; орієнтація на професійне вдосконалення; 
орієнтація на баланс між роботою та особистим життям. 
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Cоціальні мережі є невід’ємної частиною життя сучасної людини. 

Науковий інтерес до вивчення мотивів використання та психологічних 
особливостей користувачів соціальних мереж зростає пропорційно до їх 

кількості. Соціальні мережі з'явилися відносно недавно, але вже сьогодні 

складно знайти людину, яка користуючись інтернетом, не користується 

соціальними мережами. 
 Соціальна мережа, як особлива система взаємозв’язків, 

характеризується особливими патернами спілкування та специфічними 

психологічними механізмами функціонування. Важливою потребою 
споживачів соціальних мереж є потреба в соціальному  схваленні, як 

емоційної підтримки віртуальним співтовариством індивіда у вигляді 

соціального прийняття за зміст дій, що відповідають соціальним 
сподіванням. Цілеспрямований пошук суб'єктом схвалення в соціальних 

мережах виступає одним із провідних механізмів виникнення залежності 

від них. 

Можна виділити два ключових напрямки досліджень в психології 
користувачів соціальних мереж. Перший, спрямований на визначення 

психологічних характеристик осіб, які проводять різну кількість часу та 

проявляють різний рівень активності в мережах [1]. Другий, 
представлений в основному роботами М.Козинського, розробляє 

алгоритми визначення психологічних особливостей користувачів за їх 

«цифровими слідами», (характеристиками показників діяльності в 
соціальних мережах) [2].  

Метою запропонованого дослідження було визначення 

особистісних характеристик користувачів соціальних мереж з різним 

рівнем активності в мережі. У дослідженні взяли участь 60 студентів із 
ЛНУ ім. І. Франка філософського факультету, 30 жінок та 30 чоловіків. 

Вік досліджуваних – від 18 до 22 років.  Для збору емпіричних даних 

було використано наступні методики: «Шкала орієнтації на соціальні 
порівняння Iowa-Netherlands» (адаптація Н.Гаранян, Д.Щукіна); 

методика діагностики самооцінки мотивації схвалення Д.Марлоу і 

Д.Крауна; короткий опитувальник Темної тріади (SD3) (адаптація 

М.Єговорої, М.Сітнікової, О.Паршикової); FPI (Фрайбургский 
багатофакторний особистісний опитувальник (модифікована форма В); 

шкала страху негативної оцінки (коротка версія) (Єніколопов Н.С.) та 

анкета, яка визначала рівень та особливості використання соціальних 
мереж (кількість та частоту використання мереж, причини реєстрації в 
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них, час, який проводиться в мережі, кількість друзів та загалом 
ставлення до соціальних мереж). 

В результаті проведення дослідження було виявлено, що 

досліджувані знають та активно користуються одразу декількома 
соціальними мережами: Telegram, Instagram, Viber, FB. Середній 

користувач заходить в соціальні мережі декілька разів протягом дня і 

проводить там від 10 до 30 хвилин свого часу. Більш активними 

користувачами соціальних мереж є жінки. 
Було виділено два типи активних споживачів соціальних мереж. 

Перший тип – особи схильні до прагматичного використання соціальних 

мереж. Користування продиктовано багатьма вимогами соціуму (друзі, 
потреба в інформації, вимога працедавців) і є вимушеним. Зі зростанням 

їх рівня активності в мережі зростає рівень їх тривожності щодо взаємин 

з оточуючими, схильність до порівняння та потреба у схваленні. 
Другий тип споживачів – «споживачі-активісти», для яких є 

важливою участь в житті багатьох соціальних мереж, наявність значної 

кількості друзів, велика кількість часу, проведеного в мережі. Зростання 

соціальної інтернет-активності супроводжується зменшенням рівня 
дратівливості, тобто соціальна мережа виступає засобом зменшення 

рівня емоційної напруги. Водночас, для цієї групи характерне зростання 

рівня макіавелізму.  
Результати запропонованого дослідження свідчать про 

різноманість мотивів використання соціальних мереж навіть в межах 

однієї вікової та соціальної групи, що відкриває можливості для 
планування подальших досліджень в цьому керунку. 
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Сучасне соціальне життя насичене необхідністю активної 
соціальної взаємодії індивідів між собою, з метою розширення зв'язків та 

підтримки бажаного соціального статусу. 

Кожен індивід щоразу робить вибір, яким шляхом взаємодіяти з 

іншими: чесним шляхом, таким як переконання чи шляхом маніпуляції – 
прихованим впливом.  Макіавеллізм може розглядатися як стратегія 

соціальної поведінки із застосуванням різних технік маніпуляції задля 

досягнення власної мети та як особистісна риса, що вказує на схильність 
особи до маніпулювання іншими людьми в міжособових стосунках. 

Метою публікації є ознайомлення слухачів із специфікою 

макіавеллізму як багатогранного явища, що має свою унікальну історію 
виникнення та трансформації. 

Поняття «макіавеллізм» бере свій початок у ХVI столітті і 

завдячує Нікколо ді Бернарді Макіавеллі (1469-1527 рр.) - італійському 

філософу, політику, історику епохи Відродження, що у 1513 році написав 
книгу «Володар», яка узагальнює закономірності політичного життя, 

визначає роль і місце голови держави, дає поради щодо управління 

державою та утримання влади.[2] Негативні прояви людської природи, 
згадані Макіавеллі потребували одного загального терміну, який би їх 

об’єднав. Відтак, сформовані флорентійцем висновки, знайшли сильний 

відгук у суспільстві, а його прізвище трансформувалося у нове поняття.   
Спочатку, термін «макіавеллізм» використовувався для опису 

природи політики. У психологію термін «макіавеллізм» увійшов у другій 

половині ХХ століття, завдяки двом соціальним психологам - Ричарду 

Крісті та Флоренсу Л. Гайзу, які розробили «шкалу макіавеллізму», - 
діагностичну методику для виміру рівня вияву макіавеллізму в 

особистості. 

У сучасному розумінні, макіавеллізм вбирає в себе такі якості як 
схильність до впливу на інших людей, тенденцію до нечесної поведінки 

та обману, використання інших людей з метою отримання вигоди, 

знижений рівень емпатії, а також уникнення налагодження близьких та 

довірливих стосунків. Маніпулятивність, що є однієї із головних 
характеристик макіавеллізму, є також головним інструментом, яким 

володіє макіавелліст. [1] 

Макіавеллісти не схильні дотримуватися загальнолюдських норм 
та поділяти просоціальні цінності. Зазвичай, вони приймають для себе 
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негативні, у суспільному контексті, цінності, такі як моральна гнучкість 
та девальвація суспільних інтересів. 

Для осіб з високим рівнем макіавеллізму характерна 

наполегливість в досягненні мети, низька емпатійність, недовірливість, 
критичність в оцінках, байдужість до соціального схвалення, переважно 

легка адаптація до змінюваних обставин соціальної взаємодії, здатність 

розуміти психічні стани, потреби, фрустрації інших людей і впливати на 

них, прагматизм у розв’язанні проблем та завдань, прагнення 
контролювати ситуацію, поведінку і думки інших людей. Такі особи 

більше цінують владу й зиск, аніж міжособистісні стосунки. Натомість, 

низький макіавеллізм пов’язується з такими рисами характеру, як 
толерантність, емпатійність, відкритість у контактах, доброзичливість та 

поступливість. 

Щодо основного інструменту макіавелліста – маніпуляції, - то її 
розуміють як процес цілеспрямованого чи ненавмисного використання 

різних специфічних способів і засобів зміни (модифікації) поведінки 

людини чи її мети, бажань, намірів, відносин, установок, психічного 

стану та інших психологічних характеристик на користь суб’єкта впливу, 
і які при цьому могли б не відбутися, якби адресат достатньо володів 

даними, що відносяться до ситуації, зокрема знав, які способи 

застосовувалися стосовно нього або з якою метою вони 
використовувалися. 

Підсумовуючи, варто додати, що за результатами теоретичних та 

емпіричних досліджень, в осіб, що характеризуються високим рівнем 
макіавеллізму, спостерігається низький рівень доброзичливості, 

сумлінності, вірності, довіри та потреби у побудові близьких надійних 

стосунків. Відзначається схильність до моральної відстороненості.[3] 
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Мотиваційна сфера є одною з центральних проблем сучасної 
психології. Мотивація стала предметом активних психологічних 

досліджень лише у 60–70-і рр. ХХ століття. Ґрунтовно питання мотивації 

висвітлено у працях Є. П. Ільїна та Х. Хекхаузена. Сьогодні існує безліч 
підходів до розуміння мотивації. К. Мадсен, Ж. Годфруа вважають, що 

мотивація – це сукупність чинників, що підтримують, спрямовують, 

визначають поведінку. Для К.К.Платонова, мотивація це лише 
сукупність мотивів. Деякі вчені вважають, мотивація – це спонука, що 

викликає активність організму та визначає її спрямованість. Окрім того, 

мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної 

діяльності (М. Ш. Магомед-Емінов). 
Мотивація – процес дії мотиву, механізм, що визначає виникнення, 

напрям та способи здійснення конкретних форм діяльності (І. А. 

Джидарьян). Мотивація – це сукупна система процесів, що відповідають 
за спонуку та діяльність (В. К. Вілюнас) У зарубіжній психології поняття 

сили мотивації існує замість терміну волі З позиції теорії вчинку, яку 

розробляли сучасні українські психологи В. А. Роменець, О. В. Киричук, 

В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, І. П. Маноха, мотивування постає як 
більш-менш тривалий процес активації спонукальних сил поведінки та 

діяння особистості [1]. Процес мотивації розглядають на трьох рівнях: 

психофізіологічному, психологічному, соціально-психологічному. 
Центром вивчення психофізіологічного підходу є суб'єкт 

діяльності і процес суб'єкт-об'єктної взаємодії, а мотивом - результат 

відображення потреб організму. В рамках пихологічного підходу 
здійснюють теоретичний аналіз мотивації, коли увага дослідників 

рівномірно зосереджена на таких елементах суб'єкт-об'єктної взаємодії, 

як суб'єкт, об'єкт, зв'язок. Представники соціально-психологічного 

підходу спрямовують свою увагу на суб'єкт взаємодії. Мотив є позицією 
людини, її відповідальністю, корисністю для суспільства (групи) і 

самоствердження (Є. Моносзон, М. Данилов, В. М'ясищев і А. 

Здравомислов). Мотивація розглядається як процес оптимізації відносин 
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у групі[3]. 
Метри психології мають різні погляди на проблему трактування 

мотивації. Фройд казав, що поведінкою людини керують два основні 

інстинкти: інстинкт життя та інстинкт смерті. Особистість не просто 
реагує на зовнішні стимули середовища, вона сформована прагненнями 

власного "Я" й орієнтована на майбутнє. Мотиваційною силою 

особистості, на думку К. Юнга, виступає прагнення досягти кінцевої 

життєвої мети - повної реалізації свого "Я". Найбільш могутня 
мотиваційна сила особистості, як стверджував Е. Фромм, - це конфлікт 

між двома прагненнями - до свободи та до безпеки, що зумовлений 

існуванням екзистенційних потреб. Карен Хорні обстоювала позицію, 
що в дитинстві домінують дві потреби - у задоволенні та у безпеці. А. 

Маслоу визначав, що поведінка особистості мотивована певною 

системою потреб, що виникають у певній послідовності й ієрархічно 
впорядковані.  

У своїй концепції особистості К. Роджерс висунув гіпотезу, за якою 

поведінка людини спрямовується та підтримується єдиним мотивом, 

який він назвав тенденцією до актуалізації. Термін "мотив", за 
Леонтьєвим, означає те об'єктивне, в чому конкретизується потреба в 

даних умовах і на що спрямовується діяльність [2]. 
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Проблематика  гендерних відмінностей займає ключову позицію 
у розгляді питань, що стосуються людських стосунків. Хоча стать є 
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фундаментальною характеристикою, гендер (соціокультурна стать) 
виявляє власні специфічні особливості на всіх рівнях функціонування 

людини. Проблема досліджень гендерних відмінностей є актуальною 

темою психологічної практики й налагоджування взаємин. Метою 
дослідження є з’ясування  ґендерних особливостей осіб, що займають 

керівні посади. Проаналізувати їхні психологічні характеристики з 

врахуванням огляду літератури на дану тематику задля вичерпного 

вивчення даного питання. 
Основний матеріал зосереджується на питаннях ґендеру у контексті 

міжособистісних робочих стосунків. Для детального аналізу даного 

питання, нам варто зазначити, що деякі риси характеру прийнято вважати 
конкретно «чоловічими» або ж конкретно «жіночими». Так, до чоловічих 

рис у літературі найчастіше відносять такі риси як: високий рівень 

агресивності, прагнення до домінантності, прагнення до лідерства та 
інші. Для жіночих рис характерні наступні явища: вразливість, ніжність, 

чуйність та інші. Окрім цих рис, прийнятно виокремлювати «безстатеві» 

або «андрогінні» риси. Набуття рис характеру здійснюється завдяки двом 

процесам: біологічному (еволюційному) та соціальному. Більшість рис 
передаються індивіду шляхом спадковості, деякі ж – формуються в 

процесі соціалізації. 

В літературі ми зустрічаємо поняття «маскулінність» та 
«фемінність» як позначення чоловічих та жіночих рис відповідно. 

Цікаво, що перші згадки за такі риси датуються початком ХХ століття, у 

контексті дисципліни «Психологія статі». На той час, погляди були 
доволі сексистські та ессенціалістські. Вже у 30х роках минулого 

століття, «Психологію статі» змінила популярна на той час «Психологія 

статевих відмінностей». Основні ідеї даного напряму стосувалися не 

лише зведенню всього до сексуальності особи, але здебільшого 
вважалися заданими природою. Вже з послабленням біологічного 

детермінізму, що відбувалося у 70х роках, коло досліджуваних 

психічних явищ розширювалося, і назва дисципліни знову змінилася, 
тепер це – «Відмінності, пов’язані зі статтю». Та вже у 1980 році термін 

змінився - це почали називати «ґендерними відмінностями», назва, яку 

ми використовуємо у психології навіть сьогодні. 

У історичному формуванні поняття ґендерних відмінностей 
з’являється поняття, яке активно використовують для позначення тих чи 

інших очікувань від представника певної статі – експектації. Експектації 

формуються на підгрунті тієї соціальної ролі, яку виконує індивід. Тобто, 
відбувається так зване перенесення акценту з індивідуальних рис 
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особистості на соціокультурні стереотипи та норми. 
На сьогоднішній день у багатьох наукових дискурсах фігурує 

поняття «ґендерні стосунки», що переважно висвітлює проблеми 

диференціації та ієрархізації особистісних та групових стосунків у 
контексті взаємодії між статями. Ґендерні стосунки – це різні форми 

взаємодії людей як представників певної статі, що виникають у процесі 

їхньої спільної діяльності. Ґендерні стосунки вбудовані в широкий 

соціальний контекст і проявляються на різних рівнях соціуму, тобто це 
багаторівневі стосунки, що існують на макро-, мезо- і мікрорівнях 

соціальної реальності, а також на внутрішньособистісному рівні. 

На рівні міжособистісних гендерних стосунків діють також такі 
гендерні характеристики, як гендерні експектації. Поняття експектації 

подається, з одного боку, як різновид соціальних санкцій і вимог 

суспільства щодо норм виконання суб‘єктом соціальних ролей, а також 
його стосунків у груповій взаємодії. Згідно з таким розумінням 

експектації поділяються на експектації-приписи (обов‘язковість 

дотримання особистістю рольової поведінки) та експектації-

передбачення, тобто такі, що допускають певну варіабельність 
очікуваної від суб‘єкта поведінки залежно від ситуації і його 

особистісних якостей 

Різниця соціальних ролей значно обумовила і відмінності у 
способі життя. При всіх особливостях тих чи інших суспільних систем, 

етносів і класів за жінкою закріпилася домашня (приватна) сфера 

життєдіяльності, за чоловіком – публічна. 
Отже, становище чоловіка й жінки в соціумі залежить від 

прийнятих у даному середовищі стереотипів поведінки, від традиційних 

для даного суспільства культурних, психологічних і соціальних 

стандартів. Глибокі трансформації, що відбулись і тривають у нашій 
країні на всіх рівнях суспільно-економічного життя. Вони впливають на 

зміну системи гендерних ролей у напрямку послаблення їх гендерної 

поляризації, а також на підсилення активності особистості у вільному 
виборі ролей відповідно до наявних потенцій і здібностей. 
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Правило взаємного обміну є одним із найбільш потужних засобів 

впливу в умовах сучасного суспільства. Його суть полягає в тому, що ми 
зобов’язані постаратись відплатити якимсь чином за те, що надала нам 

інша людина. Соціальна цінність даного правила ґрунтується на тому, що 

у ході соціальної еволюції (тобто еволюції соціальних зв’язків, 
соціальної взаємодії), була сформована гарантія, що за чітко визначених 

умов, індивід не понесе жодних збитків для себе чи свого оточення, 

віддаючи щось, адже знає, що це певним чином може йому повернутись. 

[1]  

Почуття вдячності, отримане від цього правила, дає змогу 

індивіду відчути свою ідентифікацію, первинну спорідненість з групою. 

Відчуття того, що група та соціум, в якій він знаходиться, дбає про нього 
та готова підтримати у скрутному становищі стає запорукою відданості 

індивіда. Що у свою чергу підтримує внутрішню згуртованість групи, яка 

не може існувати лише за рахунок ринкових норм. Саме впровадження 

внутрішніх соціальних норм підтримує групу на плаву, дозволяючи не 
лише відчуватись як єдине ціле, але й як окрема індивідуальність 

кожному. [2, с. 161-78] 

З малку кожного з нас навчали жити так, щоб не суперечити 

соціальним нормам того соціуму, в якому ми знаходимось. Зростаючи, 
індивід відчуває не лише вдячність та ідентифікацію із спільнотою, але й 
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страх перед ймовірними санкціями за здійсненні помилки. Це все часто 
настільки обтяжує, що у питанні, де буде стояти вибір між власною 

вигодою та прийнятою для соціуму поведінкою, часто обирається другий 

варіант, тільки для того, щоб захистити своє соціальне Я; для того, щоб 

уникнути емоційного стресу. 

Якщо розглянути детальніше почуття вдячності, то можна 

помітити тенденцію, коли отримуючи найменшу послугу, індивіди 

схильні повертати значно більше, ніж отримали. Цікава тенденція 
відбувається і тоді, коли індивід розуміє, що згодом не зможе віддячити 

принаймні таким самим еквівалентом – тоді він відмовляється від 

отримання послуги. Для нього психологічна ціна значно переважає 
матеріальні витрати. Французький антрополог Марсель Мосс описує 

соціальний тиск, вказуючи: «існує обов’язок давати, обов’язок 

отримувати та обов’язок віддавати те саме». Теорія Гомана і Адамса 

стверджує, що правило взаємного обміну розподіляє справедливість у 
взаємостосунках. Якщо у рамках даної системи А робить послугу Б, то 

витрати А зростають, а здобутки Б піднімаються. Це тимчасово 

встановлює несправедливість, яку Б, під впливом виховання і соціуму, 
планує змінити, прагне дотримуватись "норми взаємності". Однак, 

повернення послуги Б може бути набагато більшим, ніж отримані перед 

тим блага. 

Існування та ефективність даного правила було 
експериментально досліджено у декількох експериментах, наприклад: 

експеримент Рігана із лотерейними білетами, експеримент Кунца та 

Вулкотта із новорічними листівками. Однак, найбільш репрезентативним 

для даного дослідження виявився експеримент Строхметца, Ринда, 
Фішера та Лінна з м’ятними цукерками [3] Саме його було взято за 

основу даного дослідження. 

У проведеному дослідженні, що мало за мету теоретично вивчити 
та експериментально дослідити схильність осіб підпорядковуватись 

впливу правила соціального обміну, взяло участь 30 осіб чоловічої статі, 

віком від 20 до 65-ти років. Дослідження проводилось на базі одного із 

закладів ресторанного бізнесу.  Хід даного експерименту базувався на 
експерименті, проведеному у 2002 році дослідниками Строхметцом, 

Риндом, Фішером та Лінном, ставши практично його репрезентацією у 

2018 році. 

Експеримент проводився на групі, сформованій із трьох фокус-
груп. Для різних груп були створені окремі умови, які могли б 

підтвердити їхній вплив на зміну величини чайових. Перед проведенням 
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експерименту необхідно було підрахувати середню величину чайових, у 
звичайний будній день. Для цього, було обрано десятьох осіб чоловічої 

статі, які перебували наодинці та пораховано величину чайових за 

формулою: Е÷n. Де Е – загальна кількість усіх грошових одиниць, 
отриманих від вибірки; n – кількість досліджуваних осіб. Таким чином, 

середня величина чайових у будній день становила 20 гривень. 

Експеримент тривав місяць, адже для чистоти експерименту, 

здійснювався в один і той же самий день тижня – понеділок, та був 
здійснений на трьох фокус-групах, до складу яких входило по десять осіб 

чоловічої статі. 

Для першої фокус-групи було винесено із рахунком одну м’ятну 

цукерку. Експериментатор, який брав безпосередню участь в 
експерименті, не говорив та не пояснював нічого. Для другої фокус-

групи було винесено із рахунком декілька м’ятних цукерок із запитанням 

“Чи бажаєте ви цукерку наостанок?” Для третьої фокус-групи спочатку 
було винесено декілька м’ятних цукерок із рахунком. Після того, за 

декілька хвилин офіціант (сам експериментатор) повертався знову і 

говорив “Сподіваюсь, вам все сподобалось. Якщо бажаєте, то саме для 

вас я можу принести ще декілька м’ятних цукерок, якщо вони вам до 

смаку”. 

Так, згодом було підраховано сумарну кількість чайових із 

кожної фокус-групи. Після підрахунку усіх даних, результати вийшли 

наступними: величина середніх чайових у першій фокус-групі 
збільшилась на 5%. (грошовий еквівалент становить 21 гривню); у другій 

фокус-групі збільшилась на 75%. (35 гривень); у третій фокус-групі 

збільшилась на 100%. (40 гривень). 

Дані результати підтверджують гіпотезу про те, що під впливом 
правила  взаємного обміну відбудеться фіксація у змінах поведінки, 

тобто збільшення величини середніх чайових. Так, підтверджується й 

думка про те, що отримавши щось, люди будуть прагнути віддячити тим 
же. Однак, отримані результати підтверджують не лише вплив правила 

взаємного обміну, але і силу персоналізації, в контексті даного правила. 

Персоналізація ніби підсилює правило та гарантує точне отримання 
необхідних результатів. Так, у даному експерименті, персоналізація 

відіграла сильну роль. Підтвердження цьому спостерігається на прикладі 

третьої фокус-групи, у якій розмір середніх чайових збільшився у 100%. 

Отримані результати мають не лише науковий, але й практичний 
характер застосування. Так, висновки із даного дослідження стають 

корисними для власників ресторанного бізнесу. Стає зрозуміло, що 
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надання навіть найменшого блага від сторони закладу обслуговування 
може збільшити загальний прибуток. Такими благами можуть бути 

безкоштовні цукерки, які приносяться разом із гарячими напоями; 

безкоштовні шматки фруктів, які подаються до напоїв; невеличкі 
подарунки, які приносяться із рахунком, у вигляді відкриток, магнітів чи 

передбачень. Не варто забувати і про силу персоналізації і проводити 

постійні тренінги-навчання із офіціантами, для покращення роботи 

їхнього сервісу; роботи для зняття психологічних бар’єрів між 
офіціантами та гостями закладу, що змінить їхню привітність та, в свою 

чергу, змінить число доходів. 
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Незважаючи на те що практично всі основні питання про час були 
поставлені ще до початку нашої ери, відповіді на них виявилося дати 

надзвичайно важко в тому числі і сьогодні. Тему про дослідження часу 

можна називати вічною, саме тому вона зберігає свою актуальність і по 

цю пору. 
Психологічний час — це “відображення в психіці людини 

часових відношень між подіями в її життєвому шляху” [1, C.55]; “форма 

переживання часу, що характерна особистості, яка представляє дану 
культуру і породжена нею” [2, C.67]; “особистий час психічних процесів” 

[3, C.28]; “одна із координат життєвого світу особистості, час життєвого 
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світу особистості” [4, C.95]; “переживання, спогади, очікування, 
передчуття, мрії, надії” [5, с.181] 

Наше дослідження описує, які конкретні характеристики можуть 

впливати на суб’єктивну оцінку часу. Результати дослідження, можуть 
бути важливими для рекрутерів та HR-менеджерів різних фірм та 

установ. Адже, врахування певних особистісних особливостей при 

прийомі на роботу може припустити, як потенційний працівник буде 

розподіляти, сприймати, оцінювати час. Що є не менш важливим для 
роботодавців. Це буде показувати чи може кандидат працювати в роботі, 

яка вимагає від нього конкретного тайм-менеджменту. 

 Мета роботи – визначити особистісні особливості осіб які 
будуть впливати на різне сприймання часу, в ситуації очікування. 

 Об’єкт дослідження – сприймання часу; 

 Предмет дослідження – суб’єктивне сприймання часу в ситуації 
очікування; 

Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, тестування, 

експеримент, статистичні методи обробки даних (описовий, 

порівняльний, кореляційний, факторний аналізи). 
В участі дослідження оцінки часового інтервалу, взяла участь 61 

особа. Дослідження було індивідуальним. Учасник перед тим, як зайти в 

аудиторію, за вказівкою експериментатора знімав з себе будь-які 
прикраси, ґаджети, аксесуари. Ми це здійснювали з метою, щоб у нього 

не було з собою предмету для того щоб відволіктись і в першу чергу 

годинника. 

Потім, визначалась його швидкість концентрації та уваги за 
допомогою кіл Ландольта. І йому повідомлялось, що для наступного 

завдання потрібна підготовка, експериментатор виходив з кабінету і 

залишав досліджуваного рівно на 7 хвилин 30 секунд (досліджуваному 
повідомлялось, що потрібно дещо підготувати для дослідження і йому не 

повідомлялось на який термін його залишають). Після того як час 

пройшов, досліджуваному повідомлялось про те, що ця ситуація було 

штучно створеною і йому пропонувалась методика «Inventory on 
Subjective Time, Self and Space» (STSS) та Self-Assessment-Manikin Scales 

(SAM). Наступним етапом учасники проходили методики  (411 ауд.)  у 

наступному порядку: «ZTPI», «FMI», «CFC», «UPPS», «BIG 5». 
Методики. Тест швидкості концентрації, що вимірює здатність 

концентрувати і підтримувати увагу. Визначення суб’єктивного 

сприймання часу (Inventory on Subjective Time, Self and Space (STSS)). 
Шкала оцінки емоційних станів (Self-Assessment-Manikin Scales (SAM)). 
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Методика часової перспективи Ф. Зімбардо. Фрайбурзький 
опитувальник на дослідження «mindfulness», який визначає рівень 

усвідомленості самого себе. Методика на розгляд майбутніх наслідків 

(наближене/віддалене майбутнє). Скорочений варіант французької 
методики на визначення імпульсивності. 

В результаті проведеного дослідження було виявлено, що особи з 

часовою орієнтацією на гедоністичне теперішнє менше думали про 

майбутнє впродовж часу очікування. Особи, що часто вдаються до такої 
поведінки, зазвичай не думають про те, що буде потім, адже 

першочерговим для них буде задоволення своїх потреб на даний момент. 

Такі люди живуть теперішнім. Відповідно, їхні потреби і бажання 
заважають їм думати про майбутні події. 

 Більше думок про час виникало у мрійливих та артистичних осіб. 

Особи з високим рівнем «mindfullness»  адекватно сприймали часові 
інтервали. Ми отримали взаємозв'язок шкали часу і четвертої шкали за 

методикою «Велика п’ятірка» - «сенситивність – нечутливість» r=-0,26 

(ρ<0,05). Такий результат можна пояснити тим, що очікування в 

аудиторії створює певну невизначену ситуацію для такого типу осіб, 
вони можуть бути досить скептичними до того, що відбувається. 

Через надмірну ввічливість вони будуть вказувати на те, що їх 

залишили не на довгий відрізок часу, адже якщо такі люди будуть 
стверджувати, що їх залишили на довгий період, вони вважатимуть, що 

для когось це може бути образливим, незважаючи на те, що це є 

експериментом. Вони краще застрахуються від того, щоб не переоцінити 
час, створивши вигляд, що для них участь в експерименті зайняла мало 

часу, а відповідно, не сильно обтяжувала. 
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ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ У 

ВИМІРІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ 

Мусаковська Олена 

 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: канд. філос. наук, проф. Грабовська С. Л. 
  

Інформаційний простір сучасного суспільства сприяв 

формуванню нового типу людини – «Homo informaticus», для якої 
наявність значущих знань забезпечує причетність, включеність її у 

референтні групи. Якщо ще декілька десятиріч тому індивід у більшості 

сам був ініціатором пошуку інформації, тобто суб’єктом, який 
задовольняє власні пізнавальні потреби з таких інформаційних джерел у 

більшості, як радіо, телебачення та друкована преса. 

Натомість розвиток сучасних інформаційних технологій створив 

умови мультисенсорного сприйняття водночас релевантної інформації та 
різноманітного інформаційного шуму, зокрема в активних користувачів 

смартфонів, що спричинило труднощі в ефективному протіканні їхніх 

пізнавальних психічних процесів і посилення проблеми інформаційного 
перевантаження психіки. 

Як зазначає Н. Череповська, інформаційне перевантаження 

постає як психологічний ризик нового віртуального медіавізуального 
простору – в умовах медіаперцептивної комунікації, у площині «сам на 

сам із віртуальним світом» або «self to virtual» [1]. Важливо, що 

медіаспоживач взаємодіє з сучасною віртуальною цифровою 

інформаційною «реальністю» як безпосередньо з іншим суб’єктом 
(наприклад, соціальні мережі), так і опосередковано – через медіатекст, в 

якому репрезентовано смисловий конструкт іншої людини. Відповідно 

це медіаспоживання можна визначити як певну суб’єкт-суб’єктну 
медіакомунікацію. 

Д. Бавден і Л. Робінсон визначають інформаційне 

перевантаження у двох вимірах – об’єктивному, як надлишок, 

різноманітність, складність та новизна інформації; та суб’єктивному – 
особистісному, на рівні певних індивідуальних відмінностей [3]. 

За таких умов розгляд проблеми перевантаження психіки 

інформацією варто зосередити на особливостях інформації та 
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особистісних факторах, зокрема пізнавальних психічних процесах, адже 
сприймання інформації залежить від індивідуально-типологічних 

особливостей особистості та функціональних можливостей її 

пізнавальної діяльності. 
В умовах медіакомунікації відбуваються процеси кодування, 

коли створюється певний контент, формування смислового поля 

адресантом та декодування інформаційного повідомлення адресатом – 

суб’єкт пропускає через свій інформаційний простір наявні інформаційні 
потоки, певним чином інтерпретує повідомлення та надає йому 

особистого сенсу, суб’єктивного значення. У розумінні Н. Труфанової, 

інформація – це виокремлене з масиву даних повідомлення, що є лише 
потенційним знанням [2]. Тобто важливо зазначити, що власне знання – 

це не лише сприйнята інформація з медіаджерела, а така, що пройшла 

інтелектуальну обробку та стала частиною досвіду суб’єкта. Виникнення 
інформаційного перевантаження спричиняє захисне блокування 

потрапляння будь-якої інформації в особистий інформаційний простір 

індивіда для якісної глибокої обробки, тому не відбувається формування 

такого психічного новоутворення, як знання. 
У контексті пізнавальної психічної діяльності важливо, що 

активні користувачі смартфонами можуть декодувати одночасно у 

різний спосіб представлену інформацію: на рівні словесно-мовному 
(тексти постів, новин, повідомлення в соціальних мережах) та візуально-

просторовому (картинки, відео). Сприймання на чуттєво-сенсорному 

рівні передбачає синтез відчуттів декількох модальностей: зорових, 
слухових і тактильних. Таке мультисенсорне сприймання потребує 

максимальної концентрації уваги, особливо у випадках цілеспрямованої 

пізнавальної діяльності, активного її перенесення з одного об’єкта на 

інший, тоді як зненацька виникнувші нерелевантні інформаційні 
повідомлення спричиняють її коливання. Також часте надходження нової 

інформації може спричинити труднощі у запам’ятовуванні – обмеженість 

обсягу короткотривалої пам’яті призводить до досить активного 
витіснення та інтерференції. Інформаційне перевантаження пов’язане з 

розвитком «клікового» мислення, більш поверхневою обробкою 

інформації, зосередженістю у більшості на гнучкості, швидкості та 

широті охоплення об’єктів під час мислення, аніж критичному 
осмисленню та знаходженню суттєвого. 

Отож, обмеженість функціональних можливостей пізнавальної 

психічної діяльності особистості в сучасних умовах медіакомунікації та 
мультисенсорного сприймання посилює проблему перевантаження 
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людської психіки інформацією. Загалом інформаційне перевантаження 
як деструктивний стан для індивіда, пов’язаний з надлишком отриманої 

інформації, що спричиняє порушення продуктивності протікання його 

пізнавальних психічних процесів – сприймання, пам’яті, уваги та 
мислення. 
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ БАЗОВИХ 

ПЕРЕКОНАНЬ У ПСИХОЛОГІЇ 

Пелих Ольга 

 

Львівський національний університет імені І. Я. Франка 

Філософський факультет, кафедра психології 

Науковий керівник: канд. психол. н., доц. Штепа О. С. 
  

Дослідження базових переконань все частіше зустрічається в 

психологічній літературі в зв’язку з поширенням когнітивних і 
когнітивно-поведінкових напрямків психотерапії. Когнітивна, соціальна, 

клінічна психології та психотерапія намагаються відповісти на питання 

про те, яким чином індивід конструює уявлення про навколишній світ і 

власне «Я». 
Поняття «базові переконання» з'явилося та формується в перетині 

когнітивної (Дж. Брунер), суспільної (Тайлор), а крім того медичної 

https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23544
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психології та психотерапії (Бек, Гаронян). Терміни «basic beliefs» або 
«basic assumptions», які використовуються в англомовних наукових 

роботах, не мають аналога у вітчизняній психології, але мають точки 

перетину з такими поняттями, як «установка» (в трактуванні школи 
Д.Н.Узнадзе) та «соціальна установка» або «атитюд» (Ф.Знанецький, 

У.Томас, ін.)[2]. 

Відомо, що одним з базових відчуттів людини є здорове почуття 

безпеки, яке, на думку Р. Янов-Бульмана засноване на трьох категоріях 
базових переконань, що становлять ядро нашого суб'єктивного світу: віра 

в те, що у світі більше добра, ніж зла, переконання що світ сповнений 

сенсу, переконання в цінності власного "Я" [3]. Віра в те, що в світі 
більше добра, ніж зла розкриває особистісне ставлення до 

навколишнього світу взагалі і ставленням до людей, що виявляється 

через прихильність світу та доброту людей. Зазвичай люди схильні 
вірити, що події відбуваються не випадково, а контролюються і 

підкоряються законам справедливості, такі переконання свідчать про 

віру в те, що світ сповнений сенсу. Переконання в цінності власного "Я" 

розкривається через три аспекти: переконання щодо власної цінності,  
переконаність у  здатності управляти подіями та трактування себе як 

везучої особи.  

На думку Р. Янов-Бульмана [3], людині властиво тлумачити події, 
які із нею відбуваються, таким чином, щоб підтримувати стабільність 

суб'єктивної картини світу, яка забезпечує необхідну опору в постійно 

мінливій реальності. Тож, у кожного з нас формується власне унікальне 
ставлення до світу у відповідь на вплив з боку зовнішнього світу, а 

система переконань є поясненням, яким ми визначаємо наше особисте 

відчуття реальності. Кожна людина має свою систему переконань, і 

використовує її як механізм, який дає індивідуальний сенс світу навколо 
нас. 

Основоположник раціонально-емотивної психотерапії А. Елліс 

поміщає переконання в центр своєї відомої тріади АВС: A (Activating 
events) - події, що відбуваються в житті людини; В (Beliefs) - система 

переконань, що стосуються цих подій; С (Consequences) - наслідки цих 

подій, які можуть перейти в емоційні і поведінкові порушення [1, с.86]. 

Згідно із даною системою базові переконання можна трактувати як 
знання та досвід про те, як в процесі своєї діяльності особистість будує 

образ світу, в якому вона живе, відбувається закріплення базових 

переконань під впливом макро-, мезо- і мікрофакторів.  
М. Падуном описано трикомпонентну структуру переконань, яка 
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включає в себе: логічний аналіз окремих знань, думок (когнітивний 
компонент), переживання свого ставлення до даних знань, суджень 

(емоційно-особистісний компонент), потреба діяти певним чином 

відповідно з переконаннями (практично-дієвий компонент) [2]. Проте 
беручи до уваги вплив численних зовнішніх факторів на закріплення 

базових переконань, стає очевидним, що частина із них може 

утворюватись не лише внаслідок логічного аналізу, а і в результаті 

некритичного засвоєння вже готових переконань чи виникати під 
впливом різних механізмів психологічного захисту. І як результат, 

відбувається прийняття будь-яких тверджень і положень в якості істини, 

які стають складовими елементами системи переконань особистості. 
Переконання індивіда є ієрархічними, і центральну ланку у цій 

структурі займають базові перконання.  Їх особливість полягає в тому, 

що індивід не може виявити їх сам без спеціальних зусиль, але це не 
означає, що вони не достатньою мірою усвідомлюються. На думку 

теоретиків когнітивної психотерапії, за допомогою терапевтичної роботи 

або спеціальних розпитувань базові переконання можна розкрити та 

проаналізувати. Тому тема базових переконань є актуальною саме для 
психотерапевтичної роботи. 

Відтак, проблематизація досліджень базових переконань у 

психології може провадитись, як у методологічному, так і у 
міждисциплінарному аспектах. Водночас найперспективнішим є напрям 

прикладних досліджень,що, своєю чергою, потребують уточнення 

структури базових переконань та опису процесу їх формування відносно 
зміни досвіду особистості. 
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Кожна людина схильна вважати більшість своїх вчинків 
альтруїстичними, тобто безкорисливими. Однак, досі немає єдино 

визначеного трактування цього феномену та  точиться багато суперечок 

в наукових поглядах про істинні причини альтруїзму. Тому,  це поняття 
все частіше виноситься на обговорення. 

Альтруїзм, з одного боку, характеризується як дія, котра нічого 

не передбачає натомість, а з іншого – вчинок, котрий може 
здійснюватися на людях і за який альтруїст може отримати винагороду. 

Винагороди, які мотивують на допомогу, можуть бути зовнішніми і 

внутрішніми. Люди інколи діють просоціально просто для того, щоб 

почувати себе краще. 
М. Снайдер, А. Омото і Д. Клері виділяють такі причини 

здійснення альтруїстичних вчинків: 

1. моральні причини – бажання діяти відповідно до 
загальнолюдських цінностей і небайдужість до інших; 

2. когнітивні причини – бажання краще пізнати людей; 

3. соціальні причини – стати членом суспільства; 
4. кар’єрні міркування – набути досвіду та контактів, необхідних 

для подальшого кар’єрного росту; 

5. захист власного Я – втеча від проблем або бажання позбутися 

відчуття провини; 
6. підвищення самооцінки – зміцнення почуття впевненості в собі 

та власної гідності [1, 63] 

У визначенні альтруїзму ми бачимо велику схожість з засадами 
християнства.  Християни називають альтруїзмом свій спосіб життя. 

Однак, керуючись святими заповідями і відповідно роблячи хороші 

вчинки для інших, займаючись самопожертвою, вони мають на меті 

Спасіння, яке їх очікує після життя, тобто можна стверджувати, що у 
віруючих людей причинами вияву альтруїзму можуть бути моральні 

причини, захист власного Я. 
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Жан Десеті провів серію експериментів, одним з яких був 
експеримент з назвою «Альтруїзм не потребує релігії». Ним учені 

виявили, що діти, які зростали у релігійному середовищі, є менш схильні 

до щедрості, і що існує зворотна кореляція між альтруїзмом та 
вихованням у дитини цінностей, які асоціюються з вірою. Під час 

дослідження вчений  помітив, що діти з нерелігійних або трошки 

релігійних сімей є значно більш схильні ділитися своїми скарбами з 

іншими, незнайомими дітьми. Попри те, опитавши батьків, виявилося, 
що саме батьки дітей з релігійних сімей є впевнені, що виховують більш 

солідарних щедрих та безкорисливих дітей. Іншою цікавою знахідкою 

дослідників було те, що більш релігійні діти були більш схильні 
засуджувати однолітків за погану поведінку, наприклад, призначаючи їм 

суворіші покарання. 

Мотивація до щедрості у віруючих сильно відрізняється від 
мотивації агностиків та атеїстів. Релігійних людей більше мотивує 

допомагати їхня колективна ідентичність, доктрина, переживання за 

репутацію, страх перед Богом та звичайно надія на майбутнє Спасіння. 

Часто віруючі ставлять потреби людей, яким негайно потрібна допомога, 
нижче, ніж, наприклад, відвідання храму. 

Попри те, не можна стверджувати, що невіруючі люди 

допомагають іншим через співчуття й емоційну прихильність до людини. 
У невіруючих причинами альтруїзму є частіше кар’єрні міркування, 

соціальні причини. 

Загалом, для невіруючих є характерним виявляти альтруїзм 
заради матеріальної вигоди, на меті часто стоять гроші, люди, робота. На 

противагу цьому, віруючі, роблячи альтруїстичні вчинки, думають про 

більш духовні речі, про спасіння, прощення тощо. 

Попри те, чітко відповісти на питання: «Що спонукає людей бути 
альтруїстами, якщо за теорією еволюції життя зумовлене боротьбою за 

виживання?», так ніхто поки не може.  
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Справедливість - один з ключових параметрів, за якими 

працівники оцінюють процеси, що відбуваються в організації. Прийом на 

роботу, атестація, підвищення, розподіл відпусток і звільнення - це лише 

деякі рішення, при сприйнятті яких люди звертаються до цих критеріїв. 
Згідно з дослідженнями, оцінюючи справедливість організаційної 

взаємодії, працівники орієнтуються на сукупність норм, які зачіпають як 

процес винесення рішення (процедурний, міжособистісний, 
інформаційний компоненти), так і його результат (дистрибутивний 

компонент). Вони стежать за тим, чи дотримується цих норм керівник, 

який приймає рішення і втілює їх у життя [1]. 

Поняття «організаційна справедливість» вперше в своєму 
сучасному значенні було використано Д. Грінбергом в 1970 р. 

Х.Фернандес і Т. Вомл, з посиланням на Д. Грінберга, відзначають, що 

організаційна справедливість - це  справедливе ставлення керівника 
організації до всіх членів її робочого колективу [3]. 

Оцінка справедливості взаємодії в організації визначається рядом 

чинників. Їх можна розділити на три групи: характеристики організації в 
цілому, процесу управління в ній і індивідуальні особливості 

співробітників. 

Про особливості процесу управління та характеристики 

організації до цього часу відомо досить багато. У той же час стабільним 
психологічним характеристикам співробітників приділяється менша 

увага. Можливо, це відбувається в силу того, що принципи 

справедливості розглядаються як різновид соціальних норм, які є 
результатом функціонування групи в цілому, а не активності її окремих 

представників. Однак різноманітність подібних принципів і той факт, що 

їх вимоги можуть суперечити одна одній, змушують задуматися про 
індивідуальні детермінанти їх  чи надання переваги тим чи іншим 

принципам [2]. 

В емпіричному дослідженні сприймання організаційної 

справедливості взяли участь 55 працівників ЛМКП «Львівводоканал», 
серед яких 34 жінки та 21 чоловік. Вік досліджуваних – від 20 до 69 років. 
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Стаж професійної діяльності – від 5 днів до 45 років. Для дослідження 
було підібрано такі методики: опитувальник «Організаційної 

справедливості» С.Баранської, П’ятифакторний опитувальник 

особистості ТІРІ-UKR C. Гослінга (адаптації М.Кліманської, 
І.Галецької), опитувальник «Чутливості до справедливості» М.Шмітта 

(адаптації А.А. Адамян, С.К. Нартової-Бочавер), карта-схема оцінки 

соціально-психологічного клімату (А. Лутошкіна), стандартизований 

опитувальник «Професійне вигорання» К.Маслач, С.Джексона (адаптації 
Н.Водопьянової та ін.). 

В результаті проведення дослідження було виявлено, що 

сприймання підприємства в цілому та організаційної взаємодії на 
підприємстві як справедливої пов’язане з рівнем вираженості емоційного 

виснаження та вигорання у працівників: чим нижчий їх рівень, тим 

організація буде вважатися більш справедливою. Також виявлена 
залежність сприйняття справедливості в організації із суб’єктивною 

оцінкою психологічного клімату працівниками. 

Сприймання справедливості залежить від показників адекватного 

сприймання свого «Я» працівниками підприємства, а також від рівня їх 
товариськості. 

Рівень несправедливості залежить не лише від внутрішніх 

факторів в організації, а також зумовлений фактором несподіванки, яка 
виникає у роботі аварійних відділів, що спричиняється до підвищення 

рівня емоційного вигорання, зниження показника психологічного 

клімату та, відповідно, більшої вразливості і переживання 
несправедливості. 

Окремі складові організаційної справедливості пов’язані з 

різними особистісними характеристиками. Так, справедливість взаємодії 

найбільшою мірою пов’язана з різними компонентами емоційного 
вигорання, процедурна справедливість з переживанням ризику стати 

жертвою (несправедливих) надмірних правил, справедливість розподілу 

є самостійним окремим конструктом (очевидно, враховуючи специфіку 
організації, в якій працівники отримують заробітну плату згідно з 

державними нормативами та правилами, на які вони особисто впливу не 

мають і це знаходить відображення в відокремленому конструкті 

«справедливості розподілу»). 
Важливість майбутніх досліджень організаційної справедливості  

полягає у  захисті трудових прав та інтересів працівників для захисту їх 

психічного і фізичного здоров'я, що є, в першу чергу, запорукою 
процвітання самої організації. 
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В сучасній психології існують суперечності стосовно поняття 
провини — від її особливостей, функцій та типології до психологічних 

особливостей особи, яка її переживає та впливу на саму людину. 

Аналізуючи різноманітні досдіження, можна виокремити три напрямки 
розуміння почуття провини: як позитивного та адаптивного 

психологічного переживання (Танґей, Вайс, Смотрова, Горнєва, 

Короткова), як негативного та ірраціонального переживання (О’Коннор, 

Паркінсон, Дружиненко) та як двостороннього переживання – комбінація 
двох попередніх поглядів (Ананова, Бєлік, Демпсі).  

Перша група вчених пов’язує почуття провини з емпатійністю, 

високим рівнем відповідальності та дотримання моральних норм, 
мотивацією до просоціальної поведінки. Вони наголошують на тому, що 

провина утримує людину від дій, які можуть нашкодити не лише іншим, 

але й їй самій, особливо її соціальній взаємодії з іншими. А також, 

розглядають провину як є один із показників соціальної зрілості, 
сформованості особистості, її соціалізації та адаптації до якісної 

соціальної взаємодії. Іншого погляду дотримуються вчені, які 
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наголошують на негативних характеристиках почуття провини, 
переживання якої впливає на психіку людини та на її особистість, 

призводить до її дезадаптивності, порушує гармонію її соціальної 

взаємодії та її взаємини з оточуючими.   
На їхню думку, переживання почуття провини впливає на 

формування негативного образу-Я, спонукає до розвитку тривожних, 

депресивних та агресивних тенденцій у поведінці людини. Окрім того, 

постійне переживання почуття провини, може стати наслідком 
порушення системи цінностей та моральних норм окремої людини, 

формування низької самооцінки та схильності до неможливості 

протистояти маніпулятивним впливам. Дослідники, які дотримуються 
функціонального погляду на почуття провини, а саме поєднання як 

позитивних, так і негативних характеристик; стверджують, що провина 

може виконувати або адаптивний, або деструктивний вплив, в залежності 
від ситуації, в якій перебуває особа.  

Незалежно від напрямку, вчені погоджуються з тим, що почуття 

провини є соціальним феноменом, та формується у людини під впливом 

її взаємодії з соціумом, починаючи з сім’ї та закінчуючи великим 
соціальними групами, вона є важливим атрибутом соціальної взаємодії 

та підтримання комунікації в залежності до наявних моральних норм. 

Почуття провини поділяють на раціональну та ірраціональну, в 
залежності від того, чи є об’єктивна причина для цього переживання, та 

чи воно не набуло хронічного (постійного) характеру. Додатково 

виокремлюють екзистенційну провину, яка виникає по відношенню 
нереалізованих можливостей людини та через неможливість повною 

мірою задовольнити екзистенційні потреби; невротичну, сформовану 

через поставлення занадто високі очікування та вимоги до себе; та 

групову або ж келективну, учасниками, якої стають не лише жертва та 
винуватись, але я особи, які стали свідками порушення моральних норм, 

завдання шкоди і тд. Таким чином, почуття провини є невід’ємною 

частиною буття людини і пронизує різні сторони її життя; і необхідне для 
соціальної взаємодії, адаптації та дотримання моральних норм. 

  

 

ПОНЯТТЯ АБСЕНТЕЇЗМ ТА ПРЕЗЕНТЕЇЗМ: ОСОБИСТІСНИЙ 
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Термін абсентеїзм (від лат. absens, від англ.absenteeism) означає 

відсутність. Загалом термін використовують в значенні ухилення від 

обов’язків (політичних, трудових, академічних, тощо). У науковій 
літературі зустрічають декілька підходів щодо розуміння та пояснення 

абсентеїзму, умовно наукові думки можна розділити на 3 групи 

(абсентеїзм  - одна із форм деструктивної поведінки; абсентеїзм – 
обумовлений станом здоров’я, тобто характеризується наявністю 

певного захворювання та абсентеїзм – пов'язаний із стресом).  

Презентеізм (від англ. Present - бути присутнім) - це втрата 
продуктивності працівників під час виконання своїх обов'язків на 

робочому місці з причини поганого самопочуття або хвороби [2]. 

Зазвичай під презентеїзмом розуміється поведінка хворого працівника, 

який частіше за все, побоюючись втратити робоче місце, продовжує 
працювати, але в силу поганого самопочуття працює менш ефективно, 

ніж зазвичай [2]. До презентеїзму також відносяться ситуації, при яких 

працівник проводить на робочому місці більше часу, ніж це необхідно 
або потрібна умовами трудової угоди. Близько 60% економічних втрат 

підприємств пов'язані не з перебуванням співробітників через 

захворювання, а з неефективним присутністю, яке є наслідком 
презентеізмом [1]. 

До презентеїзму відносяться фактори, в причинах яких значну 

роль займає спосіб життя і поведінкові реакції працівника: понаднормова 

робота, погане самопочуття, викликане гіподинамією, ожирінням, 
психоемоційним станом, депресією та інші [2]. 

У науковій літературі дослідження та результати презентеїзму 

свідчать про наявність зв'язку із станом здоров'я. Так, у 2009 році 
Американський журнал по зміцненню здоров'я обстежив 7,338 

працюючих дорослих і встановили, що особи, які страждають від 

«ожиріння та цукрового діабету 2 типу втрачають від 11 до 15% робочого 

часу або 5,9 годин втраченої продуктивності на тиждень». Два 
дослідження представлені на Міжнародному конгресі головного болю у 

Філадельфії 2009 року показав, що люди, які мали понад 15 нападів 

мігрені на місяць втрачали приблизно 4,5 години продуктивності праці 
на тиждень‖ (Boyles, 2009, пункт 4). Детальніше вивчення цього явище 
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призвело до того, що дослідники опитали понад 500 людей для з'ясування 
впливу мігрені на продуктивність праці працівників і виявлено, що 

більшість працівників змушували себе виходити на роботу в тяжких 

умовах. 
Поняття абсентеїзм та презентеїзм з одного боку протилежні 

явище, оскільки абсентеїзм – це відсутність на робочому місці, а 

презентеїзм – присутність, але зі зниженою продуктивністю праці. 

Проте, при глибшому вивченні ці явища є схожі між собою та містять 
спільні негативні наслідки як для працівників, так і для підприємства чи 

організації. Зокрема при наявності абсентеїзму існують економічні 

витрати на працівників (оплата лікарняного, оплата заробітньої плати без 
отримання результату (при спізненні чи «відгулі» працівників), витрати 

внаслідок пошуку, навчання, адаптації, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації працівників; витрати не економічного характеру ( 
втрата репутації підприємства, поганий психологічний стан інших 

працівників, тощо). При наявності презентеїзму теж існують негативні 

наслідки (додаткові офісні витрати на розхідні матеріали (світло, 

електроенергія)), стрес у працівників, незадоволеність роботою як 
працівника, так і роботодавця, тощо.  

Дослідження психологічних особливостей осіб схильних до 

абсентеїзму свідчать про наявність: високого нейротизму, зовнішнього 
локусу контролю, низької екстраверсії. Низька сумлінність були 

пов'язані з короткочасним відсутністю на роботі, а високий нейротизм, 

низька екстраверсія і низька відкритість були пов'язані з тривалим 
невиходом на роботу працівників [3]. Дослідження у науковій літературі 

особистісного аспекту явища презентеїзму повязане із здоров’ям 

працівників, психоемоційним станом, стресами та депресією.  
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