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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
Василь Лисий
ФІЛОСОФІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. ЧИ МАЄ СЕНС
ТАКЕ РОЗРІЗНЕННЯ?
На перший погляд, не повиннo надто дивувати вживання
словосполучень “філософія як наука” і “філософія як навчальний
предмет”. Адже іноді навіть екзаменаційні білети містять окреме питання
з таким формулюванням: “Філософія як наука і навчальний предмет”.
Однак відповісти на нього належним чином важко не лише студентові,
вступникові до аспірантури, а й викладачеві. Складність зумовлена
насамперед проблемою вибору чіткого критерію зазначеного
розмежування функціонального статусу філософії.
Зі значною часткою ймовірності припускаємо, що проблема, її
розв’язання криється в історичній ґенезі понять “філософія як наука” і
“філософія як навчальний предмет”. Навчальна і наукова діяльність у
житті людини та суспільства спершу збігалися. Приклад – навчання в
школі, коли йдеться не про науку чи навчання як такі, а про навчання
наук, науковчення. У процесі розвитку людства відбувся загальний
суспільний поділ праці, який охопив і сферу інтелектуальної діяльності
особи та суспільства. Як наслідок, самостійного значення набули окремі
сфери окресленої діяльності. У загальному суспільному масштабі,
принаймні на сучасному етапі, це виявляється в співіснуванні навчальних
закладів (зокрема й вищих, у структурі яких функціонують також
філософські факультети) і наукових установ (скажімо, Академія наук
України, до складу якої входить Інститут філософії). Завдання навчальних
закладів і наукових установ відрізняються. Перші мають давати студентам
знання, забезпечувати їх успішне опанування, другі – генерувати знання,
бути їх джерелом. Звісно, наукова робота – один із основних напрямів
діяльності навчальних закладів. А профільне міністерство є міністерством
освіти і науки, тобто йдеться про науку у вищих навчальних закладах та її
керівництво.
Показовий факт зазначеного симбіозу: доктори наук, професори,
які працюють у системі вищої школи, намагаються здобути наукове
звання члена-кореспондента чи академіка АН України, а наукові
співробітники Інституту філософії АН України, доктори філософських
наук – вчене звання професора, що є прерогативою навчальних закладів.
Попри це, для навчальних закладів наукова робота – не пріоритетна, а
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швидше підпорядкована діяльність; визначальним є педагогічний
процес. Як наслідок, друкуванню навчально-методичної літератури
надають однобічного пріоритету, на відміну від публікування наукових
праць – монографій. Аналогічна ситуація – з оцінюванням якісних
характеристик лекцій і семінарських занять. Пропонують зокрема такі
критерії: методична правильність побудови лекцій і раціональність
викладення
матеріалу,
однозначність
імовірної
інтерпретації
формулювань, доступність, дохідливість, відповідність стилю викладу
нормам літературної мови, ясність, емоційність і виразність мовлення,
відповідність темпу можливості законспектувати і, як фінал, –
використання унаочнень і технічних засобів навчання, дошки і крейди.
Не заперечуючи зазначених критеріїв оцінювання якості лекції,
усе ж вважаємо, що визначальною має бути відповідність змісту лекції
рівневі розвитку науки, розкриття її фундаментального наукового
потенціалу. І основне: лекція не просто і не тільки обов’язково повинна
висвітлювати проблемні та дискусійні питання, актуальні для сучасного
етапу розвитку філософської науки, а її виклад має бути наскрізним
способом розв’язання єдиної наукової проблеми, суперечності, а звідси –
й ідеї, закладеної в назві теми і свідомо сформульованої. Такий підхід,
безумовно, буде продуктивним для освоєння предмета. Чому? Бо “виклад
матеріалу треба побудувати таким чином, щоб студент, захоплений
логікою предмета, що його розкриває викладач (а не майстерністю
викладу, який має бути “прозорим”), міг сам домислювати, відчувати
радість першовідкривача, відчувати себе співавтором “відкриття”
предмета. Творче напруження розуму, зацікавлення (підтримуване
вчителем), прагнення дізнатися, що ж далі, і, отже, співучасть у розвитку
ідеї є гарантією того, що зміст лекційного матеріалу глибоко западе у
свідомість і душу молодої людини. Друге – надзвичайно важливе” [1,
с. 262].
Відомо, що визнані корифеї науки, видатні вчені, із різних сфер,
були і є блискучими педагогами саме в тім, що в процесі читання лекції
перед широкою аудиторією студентів робили наукові відкриття, вводили
слухачів у світ справжньої науки. На цьому фоні методичний аспект
відходив на другий план або загалом втрачав сенс. У такому самому
контексті треба розглядати доцільність масового написання і виходу у світ
навчальних посібників та підручників – і в масштабі окремого ВНЗ,
зокрема університету, і в системі освіти загалом. У цих підручниках та
посібниках масово тиражують одні й ті самі теми, однакові за змістом, що,
відповідно, відображають однакове мислення. До кожної теми вміщено

8

низку контрольних завдань, вправ тощо, на які легко відповісти, навіть
поверхово ознайомившись із темою. На кого скерована така навчальна
література? На вочевидь слабких студентів. Філософську науку свідомо
спрощують їй на шкоду. Сприяє цьому також те, що ці підручники та
посібники не тільки видають, а й перевидають.
Говорячи насамперед (але не тільки) про логіку як науку про
мислення, свого часу дуже влучно оцінив її стан (за аналогією до нашої
теми) Г. Геґель: “Розширення, якого вона набула впродовж певного часу,
завдяки [додаванню] психологічного, педагогічного і навіть фізіологічного
матеріалу, згодом майже всі визнали спотворенням. Значна частина цих
психологічних, педагогічних, фізіологічних спостережень, законів і
правил – чи їх подано в логіці, чи в якійсь іншій науці – сама по собі має
поставати як дуже пласка й тривіальна. А такі, наприклад, правила, що
слід осмислювати й критично аналізувати прочитане в книжках або
почуте; що той, хто погано бачить, повинен допомогти своїм очам,
одягаючи окуляри (правила, які розміщували в підручниках з так званої
прикладної логіки і притім зі серйозним виглядом ділили їх на
параграфи, щоб люди осягнули істину), мають здаватися зайвими всім,
крім хіба що автора підручника і викладачів, які не знають, як розтягнути
занадто короткий і мертвенний зміст логіки” [2, с. 105–106].
Конструктивний і плідний вихід один: орієнтування викладацького
складу та студентів лише на наукові монографії і наукові статті. Це й
означатиме, що на локальному рівні реалізується третій етап у розвитку
відносин навчання та науки, але вже на основі науки, тобто їх синтез,
подолання роздвоєння.
Отже, саме формулювання питання про філософію як науку і
філософію як навчальний предмет – некоректне, бо ґрунтується на
несвідомому припущенні, що в системі освіти вона може бути й не
наукою, а в академічній сфері – не навчальною дисципліною.
І насамкінець. У грудні минулого року фонд “Демократичні
ініціативи” провів соціологічне опитування, згідно з результатами якого,
40 % українців вважають корупцію основною проблемою у вищих
навчальних закладах. Другим за значущістю (39,6 % респондентів)
недоліком української вищої освіти є невизнання українських дипломів за
кордоном. Хвилює, нарешті, українців і те, що викладання у вишах не
відповідає рівневі розвитку науки, а отже, не збігається з потребами ринку
праці. Перші дві проблеми – тема окремих роздумів, а от третя
наполегливо ставить питання про перетворення навчального процесу на
науковий, з усіма належними наслідками. Здається, надання
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університетам України статусу науково-дослідницьких центрів не на
словах, а на ділі – перший крок до розв’язання окресленої третьої
проблеми.

1.

2.

ЛІТЕРАТУРА
Босенко В. Воспитать воспитателя. Заметки по философским
вопросам педагогики и педагогическим проблемам философии / В.
Босенко. – К. : Всеукраинский Союз рабочих, 2004. – 352 с.
Гегель Г. Наука логики : В 3 т. / Г. Гегель. – М. : Мысль,1972. Т. 2. – 501 с.

Людмила Рижак
КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЗАНЕПАД
ГУМАНІТАРИСТИКИ
Глобалізаційні процеси, що охопили всі сфери суспільного
життя, актуалізують осмислення викликів функціонуванню університету
в умовах утвердження планетарної капіталістичної системи. Поставши у
добу модерності як партнер національної держави, університет відповідав
її економічним, соціально-культурним і політичним інтересам. Він, як
осердя освітнього простору держави, відтворював власну національну
ідентичність та здійснював ідентифікацію громадян через передавання
знань і культурних вартостей.
Сьогодні становище університету докорінно змінилося. В умовах
інформатизації та глобалізаційної інтеграції національна держава
втрачає свої функції, вона стає залежною від транснаціональних
корпорацій і перестає фінансувати університети. Понад те, держава вже
не потребує університету в класичному розумінні.
Звісно, “сучасне суспільство, – наголошує Я. Пелікан, – неможливо
уявити без університету. Але справді доводиться визнати, що сьогодні,
коли західні суспільства вступають у двадцять перше століття та третє
тисячоліття нашої ери, університет перебуває в кризовому стані й
ризикує втратити довіру” [3, с. 35]. Така ситуація зумовлена тим, що
сучасний університет під тиском фінансово-економічної глобалізації
зіткнувся з проблемою корпоратизації. Тому найбільш дискусійним
питанням на межі тисячоліть стало питання про майбутню долю
університету: чи зможе він і надалі функціонувати як освітній заклад, або
ж йому доведеться перейти на ринкові засади функціонування та
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перетворитися на бізнесову корпорацію? Більшість дослідників уважає,
що університети навряд чи зможуть вистояти перед спокусою
корпоратизації [1, с. 269].
Оскільки вільноринкові принципи дедалі активніше захоплюють
університети, то надзвичайно слушним є запитання польського
дослідника М. Квєка: “Чи Університет справді мусить рухатися до моделі
щораз ефективнішої корпорації, такої собі бюрократичної структури, що
боротиметься за своє місце на ринку з іншими, подібними, ізольованими
бюрократичними системами, шукаючи клієнтів для своїх освітніх
послуг?” [1, с. 284]. Із плином часу, як зазначає автор, університет, що
погодився працювати в межах, продиктованих лише логікою ринку,
очевидно, перетвориться на справжнісіньку корпорацію й не відчуватиме
ані найменшого жалю з приводу того, що він – “освітня корпорація”.
Його завдання полягатиме у вишколі фахівців швидко, дешево та
ефективно, а ще більш бажано – дуже швидко, дуже дешево і дуже
ефективно.
Зазначимо, що в Україні в умовах переходу до ринкової економіки
відбувається непомітна, але поступова трансформація вищої освіти на
засадах ринкових вартостей. Загальний напрям реформ в освіті, до якого
долучилася й Україна, – “запровадження пожиттєвої освіти для кожного,
якнайширший доступ до знань за помірну плату, інтенсивне навчання у
закладах, що фінансово незалежні та постійно зорієнтовані на ринок” [1,
с. 278].
Корпоратизація університету є виявом його кризи як освітнього
закладу. На думку американського філософа М. Нусбаум, вплив цієї
кризи на суспільство поки що непомітний. Однак у довгостроковій
перспективі він стане загрозою демократичному самоврядуванню. Річ у
тім, зазначає авторка, що, “жадаючи прибутку, країни та їхні системи
освіти безтурботно позбуваються тих умінь, які необхідні для збереження
життєздатної демократії. Якщо така тенденція не зміниться, то невдовзі
всі країни світу почнуть продукувати покоління корисних машин, а не
повноцінних громадян, здатних самостійно мислити…” [2, с. 15–16].
Ринкові тенденції в освіті спостерігаємо в багатьох країнах світу,
зокрема у Європі й Україні. На всіх рівнях освіти – у школах, коледжах та
університетах – скорочують обсяг вивчення гуманітарних дисциплін,
оскільки вважають, що вони не впливають на конкурентоздатність
майбутніх фахівців і їхні вміння, необхідні для отримання прибутку.
Проте освіта потрібна не лише для підготовки людей до праці, а й для
виховання громадян, спроможних брати участь в управлінні державою,
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забезпечувати стабільність демократії. Тож, на думку М. Нусбаум, “нам не
слід вибирати між формою навчання, що розвиває навички для
отримання прибутку, і формою навчання, що виховує гідного
громадянина” [2, с. 26]. Бо в гонитві за прибутками, що властива
сучасному світовому ринку, можна назавжди втратити цінності, значущі
для майбутньої демократії.
В американській університетській освіті, підкреслює М. Нусбаум,
обов’язковими є філософія та інші гуманітарні науки. США ніколи не
знали моделі освіти, винятково спрямованої на економічне зростання.
Модель опанування гуманітарних наук до сьогодні посідає достатньо
сильні позиції, позаяк провідні американські педагоги пов’язують
гуманітарні науки з вихованням освічених, самостійних і доброзичливих
громадян демократичної держави [2, с. 33–34]. Завдяки гуманітарним
курсам студенти навчаються самостійно міркувати та аргументовано
дискутувати, а не покладатися на авторитетну думку. Зокрема філософія
формує схильність до критичного мислення через освоєння
сократівського методу, а здатність застосовувати його в дискусіях – цінна
для демократії.
Вивчення гуманітарних наук, і передовсім філософії, актуальне не
лише для освіти України, а й для її демократичних перетворень. Отож у
Законі “Про вищу освіту” зазначено, що головними компетенціями є
формування способів мислення, світоглядних орієнтацій, моральноетичних цінностей і громадянської позиції. Річ у тім, що “критичне
ставлення розкриває структуру становища кожної людини, паралельно
з’ясовуючи загальні для всіх передумови, точки дотику, які допомагають
співгромадянам дійти спільного висновку” [2, с. 74].
Зазначимо, що імплементація Закону “Про вищу освіту”
розпочалося з того, що Міністерство освіти і науки країни скасувало наказ
екс-міністра освіти І. Вакарчука про обов’язковість викладання в
університетах низки гуманітарних дисциплін: філософії, історії
української культури, політології, історії України, української та
іноземної мов. Міністерство запропонувало надати цим дисциплінам
статус вибіркових. Для освіти, що зорієнтована на економічне зростання,
гуманітарні науки не лише зайві, а й шкідливі. Справді, наявність у
студентів незалежної думки – небезпечна, коли є потреба в технічно
вишколених, слухняних фахівцях, які могли б утілювати в життя плани
фінансової еліти, залучаючи іноземні інвестиції та розвиваючи технології.
Неминучий наслідок витіснення гуманітарних наук на маргінес освітнього
процесу – одномірність фахівця, перетворення його на homo economicus.
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Дискусії щодо статусу гуманітарних дисциплін в освітньому
процесі засвідчили, що інтелектуальна еліта України професійно
аргументувала значущість гуманітарного знання в процесі розвитку
студентів як відповідальних громадян демократичного суспільства, що
критично ставляться до демократичних інституцій, розмірковують над
перспективами власної країни в контексті глобалізаційних тенденцій.
Отже, гуманітаристика як складова освіти має існувати заради людей,
утверджувати гуманну демократію, надаючи кожній людині можливості
для життя, свободи і щастя.

1.

2.

3.
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Борис Поляруш
ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У наш час питання про формування соціальної ідентичності стає
дедалі актуальнішим. Проблема ставлення людини до місця свого
проживання завжди була одним із варіантів становлення цілісної
соціальної ідентичності людини. Нам цікаво було простежити роль
урбаністичної ідентичності як одного з варіантів локальної ідентичності в
структурі соціальної ідентичності загалом. У зв’язку з постійним
зростанням числа людей, які переміщуються із сільської місцевості до
міста, виникає питання про зміни в структурі соціальної ідентичності.
Саме внаслідок постійного переміщення, невпевненості у своєму
майбутньому людина перебуває в стані перманентної аномії, коли
втрачає одну ідентичність і не набуває нової, потрапляючи в стан
постійної ідентичної невизначеності, коли не в змозі впевнено відповісти
на запитання, хто вона. “У місті територію, яку один житель сприймає як
рідну, інший розглядає як вороже оточення. Саме тому можна сказати,
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що свобода пересування в межах міста перетворилася в наш час на
основний чинник стратифікації” [1].
Цікаво простежити, яке місце в структурі соціальної ідентичності
сучасного українця посідає належність до свого регіону, міста чи села, те,
що в соціології називають локальною ідентичністю. За результатами
соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” у 2010 р.,
українці насамперед (57 %) вважають себе громадянами своєї країни, а
жителями свого регіону, міста чи села ідентифікують себе 29 %. На
третьому місці в структурі соціальної ідентичності – наголошування себе
“просто людиною” (26 %). Натомість про свою національну ідентичність
згадують тільки 24 % опитаних. Радянською людиною називають себе
лише 8 %, а європейцями – 5 %. У регіональному вимірі структура
соціальної ідентичності виглядає більш ніж симптоматично. Якщо 69 %
опитаних жителів Заходу країни на перше місце ставлять свою
громадянську ідентичність, а серед представників Центру України,
Півночі та Сходу таких понад 50 %, то на Донбасі і в Криму таких лише
44 %. Понад 40 % представників Донбасу наголошують, що основна їхня
соціальна ідентичність – “просто людина”, навіть у Криму таких тільки
25 %. Найвищі показники по всій Украйні ці два регіони демонструють
стосовно локальної ідентифікації. 38 % на Донбасі і 31 % у Криму
називають себе представником свого регіону, міста, села. У Криму (14 %),
на Сході (12 %) і на Донбасі (11 %) є ще немало тих, хто вважає себе
радянською людиною. Цікаво, що в Росії радянськими людьми, за
інформацією дослідження, проведеного ВЦИОМ (Росія) у 2010 р.,
окреслюють себе 15 %.
Очевидно, що не можемо виокремити міську ідентичність з групи
регіональної, міської та сільської ідентичності, як їх об’єднали автори
дослідження, тому складно зробити однозначний висновок саме про
українську міську ідентичність. Водночас зазначимо, що недостатньо
сформовану громадянську ідентичність автоматично замінюють інші
форми ідентичності, серед яких міська посідає одне з провідних місць.
Якщо сільська людина, ставши городянином, не отримує допомоги в
становленні своєї міської ідентичності, це створює складну соціальну
проблему в нашій країні. Тривожною є така тенденція в структурі
соціальної ідентичності українця: зростання числа тих, хто наголошує
себе “просто людиною”, не зараховуючи себе ні до громадянської, ні до
національної, ні навіть регіональної спільноти. На нашу думку, тільки
розгортання широкої дослідницької програми вивчення різних рівнів
соціальної ідентифікації сучасного українця здатне відповісти на питання
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про політичне майбутнє нашої держави, усіх її регіонів. Якщо українці й
далі насамперед ідентифікуватимуть себе як представники регіону, міста
чи села, а не як громадяни України, то загрози щодо державотворення
зростатимуть.
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Лідія Сафонік
КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
СМИСЛІВ
Соціальний простір – структурована система смислів та практик,
диспозицій комунікативних актів та дій, які організуються довкола
одного-декількох сенсових центрів. Соціальні смисли є осмисленням
певної частини соціальної реальності з огляду на вкоріненість у
соціальний досвід суб’єкта, соціальною практикою, досвідом дії та
комунікативним актом. Смисловий соціальний простір сприяє тому, що
людина через приєднання до соціальних дискурсивних практик, з одного
боку, здатна черпати смисли, з іншого – екстраполювати власні смисли у
цей соціальний світ.
У межах соціального простору є можливість переструктуралізації
смислів у зв’язку зі зміною соціального дискурсу. Переструктуралізація
смислів найчастіше відбувається в межах комунікативної взаємодії.
Розуміння природи та механізму комунікації смислів сприяє розумінню
складних процесів комунікації та соціального пізнання, що робить
особливо актуальним вивчення семантичного аспекту природної мови та
науки сенсології загалом.
Смисли функціонують у соціальному просторі через приєднання
чи заперечення учасниками соціального дискурсу, і саме в такий спосіб
відбувається комунікація між ними. Смисли здатні сполучатися один з
одним, проте цей процес не є хаотичним, оскільки вони можуть
реалізуватися в межах певного контексту, інакше не будуть сприйняті,
проте комунікація смислів сприяє виходу поза рамки заданого простору
контексту, наприклад, життєвого сенсу [2, с. 100]. Обмін смислами
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можливий у межах певного контексту, соціальні смисли є одним зі
структурних елементів комунікації.
На рівні контекстів сенс може трансформуватися у смисл, а
вагомий
смисл
–
у
сенс.
Контекстуальне
значення
проголошеного/вимовленого відіграє значну роль у сприйнятті смислів,
які реалізуються лише у певному контексті. А. Карась наголошує, що “…
слово “сенс” сигналізує про контекстуальність будь-якої окремо взятої
репрезентації чи сприйняття, й власне на рівні контекстуальності сенс
переходить у смисл; тобто значення, які сприймаються за участю
чуттєвості і інтуїції як сенси, доповнюються, щонайменше конотуються,
на рівні метафізичної та дискурсивної мислі й перетворюються у смисли,
джерела яких мають контекстуальний характер” [1, с. 11–12]. Смисли
спроможні привноситися логіко-лінгвістичним, когнітивно-семіотичним
аналізом, світоглядними тлумаченнями та сприйматися в межах певного
контексту, і на рівні контекстуальності відбувається перехід сенсу в смисл,
а смислу в значення.
Факт розуміння є переходом від знака до значення через контекст
проголошення того чи іншого смислового повідомлення. Людина
спроможна “підхопити” та актуалізувати смисл, близький їй за
значенням, а “чужі” смисли втрачають в її очах смисл, отже, значення.
Контекстуальне значення аж ніяк не завжди збігається із
загальноприйнятим і найбільш поширеним значенням, оскільки
можлива ситуація протистояння регіональних смислів. Зверненість уваги
на смисловий контекст сприяє розумінню механізму становлення
комунікації.
Комунікування соціальних смислів сприяє консолідації громадян
– носіїв подібного соціального досвіду задля реального впливу на
структури державного управління. Людина, яка свідомо входить у
соціальну програму обміну смислами, здатна актуалізовувати значущі
смисли минулого, конституювати нові смисли та шукати способи їх
реалізації. Щоб уникнути пасивного долучення до смислового проекту,
що його витворили інші особи, людині варто усвідомити необхідність
соціальної активності та свідомого конституювання смислів.
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Ореста Лосик
СВОБОДА ЯК УМОВА ПОСТМОДЕРНОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ
Як умова і мета автентичної (само)ідентифікації та
(само)репрезентації, емансипація давно закорінена в інтелектуальному,
духовному й соціальному житті Європи та Західної цивілізації. Як
домінанта сучасного світогляду, вона наявна в основних сферах, з якими
пов’язане здобуття людиною життєвого досвіду: соціальному повсякденні
та екзистенції приватності, культурно-правових нормах та ідейноідеологічних настановах, наукових знаннях та філософських “приязнях до
мудрості”, а також в етичних, естетичних, мистецьких поглядах, які
формують ідейну повноту епохи. Її набуття, здійснення й поширення
залежать від конкретних “режимів сиґніфікації” (за С. Лешем), однак –
незалежно від контекстів чи хронологічних меж – вона й далі є
вирішальною для конотації повноцінності, сповненості людського буття.
Базовою та сталою ознакою емансипації є свобода думки, уяви та дії.
Історія спрямованості “шляху до свободи” сучасного індивіда
демонструє численні сильні та слабкі аспекти потуг “вивільнення”: з
одного боку, свобода як універсальна цінність спрямовується до миру та
демократично-ліберальної версії нашого світу, в якому живемо,
залишаючись “єдиним пунктом справжньої референції для будь-якої
рефлексії” (А. Карась), а з іншого – інтерпретація свободи може ставати
центральною віссю чергової тотально-тоталітарної уніфікації культурнозвичаєвих, расових, релігійних, гендерних та інших відмінностей,
перетворюючись на масштабне, небезпечне, неадекватне, надумане
бачення людської природи. Таку неоднозначність можемо часто
спостерігати практично у нашому повсякденні, а також у дебатах,
зумовлених
поширенням
глобалізму
та
(інтер)націоналізму,
переосмисленням Традиції та “війнами” ідентичностей, діалогами
пам’ятей та формами толерантності. Це свідчить про те, що сучасна нам
дійсність має мало шансів стати протилежною до релятивної, але
водночас її динамічна й непередбачувана змінність не обов’язково
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повинна привести людство до світоглядної ентропії та колапсу смислів.
Природа сьогодення, яку часто називають постмодерною, і далі шукає
альтернативні опори, від наслідків впливу яких не знищаться базові
екзистенціали та гуманістичні цінності людського буття.
Причиною агресивної “радикалізації” сучасності стала винятково
кризова делегітимація істини, зумовлена знеціненням класичного статусу
ratio, втратою віри у непомильні дороговкази для мислення,
заламуванням надто (занадто?) стійкої впевненості в будь-яких
телеологічних опорах. Проте й надалі “модернізація ототожнюється з
раціональністю, тому суперечка про сучасність завжди якоюсь мірою є
суперечкою про розум і його суспільне коріння та втілення в реальність”,
тобто: “до якої саме розумності схиляє людей життя у сучасному
суспільстві, яке ratio тріумфує у сучасній цивілізації, чи має воно якісь
негативні наслідки і які” (З. Краснодембський) [2, с. 102–103]. Ідеться,
отже, про нову форму “розумності”. Вона повинна уособлювати собою
дієву модель, у якій перетинатимуться й взаємодіятимуть дві наявні в
сьогоденні тенденції: раціоналістична й релятивістична.
Дискурсивні практики сучасності замінили наративний “статус”
світогляду на його різноманітні “стани”. Вони здатні, але не мусять (!)
спричинити “розкришування суб’єкта” (Ж. Деріда), “агонію Реальності”
(Ж. Бодріяр) й деструктивне всевладдя принципу “anything goes”
(П. Фоєрабенд). Навіть в умовах парадигмальних розламів “основ того, що
раніше іменувалося Знанням” (Ж. Морен), секуляризованої культурної
соціальності семіотична природа дискурсу як дійсності, об’єктивованої
людським досвідом та пізнанням, і надалі потребує етичності (етики дій),
яка не “просто фіксує панівний стан речей” чи “сприяє здійснюванню дій
взагалі” (А. Карась), а уможливлює їх наповненість евристичними
змістами й ціннісними настановами. А традиційні форми звичаєвості, у
яких дрейфують наші індивідуальні та колективні ідентичності,
перебувають у пошуках нової, вже некласичної, етичності, що й далі
виконуватиме природне “покликання людини піклуватися про
можливості свободи і самоздійснення” (А. Карась) [1, c. 412].
І постмодернізм, і етика соціальних наслідків належать до тих
новітніх інтелектуальних нуртів, які мають на меті запропонувати
альтернативу класичним метанаративним підходам у трактуванні
екзистенційної природи, ціннісних смислів та світоглядних орієнтирів
людського буття. Центральний об’єкт досліджень і постмодерністівфілософів, і гуманітаріїв-етиків – свобода.
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Пріоритетним предметом уваги постмодерністських практик є
демістифікація норм, знаків та символів запровадження примусу,
домінування, владності, а також з’ясування засад взаєморозуміння і
взаємодії між членами “посткласичних” суспільств за умов нових
потенційних
загроз
для
свободи
(уніфікації,
споживання,
коммодіалізації, глобалізації). Раціоналізм картезіанського суб’єкта не
спрацьовує в паралогічній і плюральній дійсності. Але під шквалом
інтенсивної й ґрунтовної критики “раціональність” як здатність
понадчасового абстрактно-теоретичного упорядкування світу згідно з
універсальними об’єктивними критеріями не зійшла з п’єдесталу чільних
філософських проблематик та “інтелектуальних неспокоїв” (Й. Ніжнік)
сьогодення. Понад те, вона досить емансиповано шукає шляхи свого
нового легітимного усправедливення на теренах Західного світу, уже в
умовах демократичних прав і громадянських свобод. Пошуки нової
“справедливої свободи” (у намаганнях Ж.-Ф. Ліотара та інших,
насамперед французьких, постмодерністів із зазвичай “лівими”
переконаннями) мотивуються не тільки претензіями “деконструювати”
ідейно-політичні та ментально-духовні підвалини європейської
цивілізації, а й прагненнями удосконалити актуальне тло-яке-дискурсує
для здійснення громадянських та приватних чеснот. Зі свого боку,
апологована постмодерним релятивізмом свобода також не мислиться в
глибинах позалюдської реальності, а – завдяки настанові на “вразливість”
–
виявляється
сталим
компонентом
креативного
розуміння
(інтерпретації) світу і також його олюдненого буття.
Постмодерністські дискурси “багатоманіття”, “деконструкції”,
“диссенсу”, “паралогії” прагнуть подолати детермінаційні й примусові
домінанти, які досі – і в ліберально-демократичних, і, тим більше,
постколоніальних суспільствах – легітимують самоздійснення людини у
приватному, соціальному, публічному й громадянському просторах
життєдіяльності. Водночас постмодерністським пропозиціям та
практикам бракує методологічної бази, яку потенційно може
забезпечити етика соціальних наслідків. Вона не редукується лише до
максимальної
корисності,
хоч
вважає
розумний
егоїзм
найпереконливішою мотивацію індивідуального та колективного
самозбереження. Якщо т.зв. постмодерністські етики справляють
враження хаосу й деструкційної приреченості, то етика соціальних
наслідків скерована на те, аби особа відповідально знаходила позитивний
вихід із об’єктивно релятивних ситуацій, а водночас не втрачала своєї
біологічної, культурної, соціальної самобутності [3, p. 76].
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Постмодернізм уже посів свою нішу в історії, але потенційно міг
би оновити свої тези – не задля потреби нового провокативного збурення
наукового співтовариства чи посполитої публічності, а як одна з “ігор”
нашої сучасності, яка не позбувається релятивізму. У цьому йому може
стати в пригоді етика соціальних наслідків. Спільною відправною точкою
для їх міждисциплінарного діалогу можуть стати ідеї поміркованого
релятивізму.
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Марія Братасюк
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
1. Аналіз творчості Т. Шевченка виявляє його як глибокого
філософа права і дає змогу дослідити погляди мислителя на низку
правових явищ. У своїх творах він осмислює ідеї верховенства права,
природного права, його смислів та значень, прав людини та народу, ідеї
боротьби за право тощо.
Створити програму національно-визвольного руху українців
могла лише людина, яка бачила глибинно і глобально українську
проблему – від колишньої державної слави та величі не збереглося нічого,
нація опинилася на межі тотального знищення.
Мислитель створює нову філософію національного типу людини,
нового українця – у цьому він бачить ключ до вирішення проблеми
порятунку нації. Нова українська людина – людина активна, динамічна,
сильна духом, людина – борець за себе і свій народ, людина-особистість.
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Як засвідчує аналіз наукових джерел, ідею верховенства права
треба прочитувати лише в контексті природно-правової доктрини.
Українська природно-правова традиція є усталеною, тягнеться в часі уже
понад тисячоліття, даючи добротне підґрунтя для принципу
верховенства права як дійсності. Природне право – це принципи права,
які закріплюють загальнолюдські цінності, ідеальні смисли, що є в основі
людського буття.
2. Низку аспектів вчення про верховенство права розвинув Тарас
Шевченко. Насамперед – учення про природні права людини та народу. В
художньо-образній формі він захищає природні права людини і народу
на життя зі своєї волі у своєму домі, бо лише “В своїй хаті своя правда, і
сила, і воля”. Мислитель шукає першоджерела людського буття,
“закорінює” людину в природі, в космосі, поселяє людське в космічну
ієрархію, надає йому статусу однієї з форм буття, що найтісніше
пов’язана з іншими такими формами: нацією, народом, соціальними
групами. Його герої співзвучні з природою, вони у ній, серед неї, з нею.
Природа, Космос і Життя – поняття одного порядку. Націю він теж
розглядає як форму космічного буття. Саме вона пов’язує людину з
людством як формою космічного буття. І, як і будь-яка інша форма
живого, має право бути, жити, розвиватися. Отже, Т. Шевченко розвиває
природно-правову парадигму. Це не випадково, адже вся українська
правова традиція є природно-правовою. В основі цієї традиції – ідея
природного права як сукупність загальнообов’язкових принципів, що
виявляють фундаментальні зв’язки буття, які відповідають інтересам та
потребам людини і є первинними стосовно державного, позитивного
права. Право трактують як Закон Природи, Закон Життя, який
порушувати неприпустимо, бо це зумовить руйнацію засад буття і нації,
народу, і окремішніх людей [1].
Серед принципів природного права – принцип справедливостіПРАВДИ, свободи-ВОЛІ, поваги до життя загалом і до життя людини
зокрема, поваги до людської гідності, принцип добра, принцип
справедливого суду, принцип спільного блага, принцип поваги до
приватної власності народу, людини тощо.
У Шевченка дивовижне відчуття ЖИТТЯ І ЛЮДИНИ. І
дивовижно глибоке їх розуміння і сприйняття. Із глибин життя, з
природи людини для нього виринає право як ПРАВДА і ВОЛЯ. Він не
мислить його як правила поведінки, створені державою. Для Шевченка
існує Природне право і закони, створені окупаційною владою, чужі, неправові, бо
несправедливі, закони народу-окупанта, закони як втілення насильства. Він
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постійно акцентує на тому, що окупанти знищують ПРАВО як Закон
життя народу і людини. А його не можна знищувати, бо наслідком буде “тьма
і горе”, буде знищено саме людське ЖИТТЯ [1].
Право – духовні, ідеальні смисли, загальнолюдські цінності. Із
романтичного світогляду Шевченка випливає таке трактування права.
Право справді ідеалістичне. Саме завдяки цьому воно може не просто
“регулювати” суспільні відносини, як наголошують наші правознавці,
виховані на позитивістському трактуванні права, а гармонізовувати їх.
Завдяки цій ідеально-духовній сутності боротьба за право постає як
боротьба характерів, – писав Р. Ієрінг [ 2 ].
Т. Шевченко геніально довів, що руйнація природного права народу, нації
на життя та свободу неминуче зумовлює руйнацію права на життя та свободу
окремішнього індивіда, що належить до цієї нації [1]. І навпаки – знищення
природних прав людини – знищення права народу бути, жити і мати.
Увесь “Кобзар” Т. Шевченка – розповідь про трагедію народу,
позбавленого низки основоположних природних прав і насамперед –
права бути і мати [1]. Це екзистенційна філософія, осмислення таких
екзистенціалів людського буття, як рабство, окупація, неволя, безправ’я.
Це проблема людської деперсоналізації, фізичного знищення, духовного
здичавіння. Це осмислення “людини-у-світі” тотального безправ’я, на
межі, це осмислення межового існування, існування у світі абсурду, де
людське життя нічого не варте, де воно заблоковано грубою фізичною
силою.
Т. Шевченко з усієї сили боронить право народу і людини бути,
жити. Наприклад, у “Розритій могилі” показує тотальне порушення
природних невідчужуваних прав народу на свою землю, права на вільну
працю, права на свою історичну пам’ять та культурну спадщину; права на
національну ідентичність; окреслює проблему національного зрадництва
свого народу.
3. Право на життя мислитель нерозривно пов’язує з правом на
національну ідентичність. Т. Шевченко буквально волає: не руйнуйте
національне, не забороняйте природне право людини на національні
культурні здобутки, бо в такий спосіб руйнуються засади життя цілого
народу і кожного, хто до нього належить, зокрема.
Тема денаціоналізованої людини для Т. Шевченка дуже болюча, бо він
добре бачить зв’язок із денаціоналізацією, втратою національної
ідентичності та проблемою відсутності борців проти гноблення,
тотального поневолення. Національна людина – жива людина, з почуттям
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національної гідності, особистої гідності, з інстинктом самозбереження,
здоровим глуздом тощо.
Національний тип людини – підґрунтя для творення національного
державного простору. Це актуальна тема й нині.
4. Мислитель щосили захищає природне право українців на фізичний
спротив гнобленню і тотальному знищенню, закликає їх до боротьби. У низці
своїх творів він закликає:
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте
і вражою злою кров’ю волю окропіте!
Або:
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає.
З вами – сила, з вами – слава,
І правда святая! [1, с. 246].
Т. Шевченко постає як європеєць. Боротьба за право – парадигма
європейського правового розвитку. Боротьба кожного зокрема і всіх
разом за самоствердження, за право на вільний вибір, за самовизначення
– шлях до порятунку нації; ця Шевченкова ідея актуальна сьогодні не
менше, аніж у його часи.

1.
2.
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Ірина Добропас
ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТІЛА
За останні десятиліття проблема тіла та тілесності впевнено посіла
важливе місце не лише у філософських, а й у соціологічних,
культурологічних,
психологічних,
політичних,
мистецтвознавчих
дослідженнях, у гендерних та феміністичних студіях. Один із аспектів цієї
проблеми, який наразі висвітлено замало, – аналіз поняття національного
тіла. Його дослідження ґрунтується на міждисциплінарному підході. В
окремих галузях (зокрема в етнографії) сформувалася потужна наукова
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традиція вивчення цієї проблеми, натомість у царині філософії поняття
національного тіла поки що досліджено недостатньо.
Методологічним підґрунтям аналізу проблеми національного
тіла є ідея єдності духовного та тілесного в людині (досить глибоко
розроблена в українському філософському дискурсі) та ідея соціальної
зумовленості тілесності і форм її репрезентації. Дослідження
взаємозв’язку соціальності та тілесності різнопланові. Найважливішими
для аналізу проблеми національного тіла є праці Е. Гофмана, П. Бурд’є,
М. Моса, М. Фуко та Дж. Батлер. Е. Гофмана цікавили форми зовнішньої
репрезентації зв’язку соціуму та тілесності. Він підкреслював, що, завдяки
тілесній активності, у виявах діяльності (виставах) свого тіла людина
демонструє свою належність до конкретної соціальної групи, власний
стиль життя із властивими їй цінностями, взаємодіє зі своїм соціальним
оточенням і здатна його змінювати. На думку Е. Гофмана, презентації тіла
дають змогу говорити не лише про особисту, а й про групову
(національну, етнічну і т. д.) соціальну успішність чи неуспішність, яку
визначає відповідність актуальному груповому канону.
Керуючись уявленням про те, що тіло людини стає суто
людським, лише оволодівши соціально сформованими навичками,
М. Мос вводить поняття технік тіла, які є традиційними,
високоефективними способами його функціонування. Техніки тіла
конструюють відповідно до соціальних авторитетів-норм, засвоюють їх
через виховання та тренування і вони відрізняються залежно від
культурних спільнот. Учений підкреслював не лише факт соціального
конструювання та культурного визначення діяльності тіла (наприклад,
плавання, танцю, грудного вигодовування та ін.), а й важливість
дослідження впливу соціуму на різноманітні групи всередині кожної
культури залежно від віку, статі, соціального статусу.
Якщо Е. Гофман та М. Мос акцентували на зовнішньому
(видимому) аспекті соціальної взаємодії, виявленому через презентацію
тілесності в соціумі та його творення завдяки соціуму, то П. Бурд’є
зосереджує увагу на тому, як тіло людини втілює певні соціальні
відносини. Поняття “габітус”, на його думку, фіксує сукупність
історичних відносин, що виявляються у ментальних та тілесних схемах
сприйняття, оцінки, діяльності. Це поняття означає суму індивідуальних
тілесних навичок (хода, жести, манери) – “цільне осідання досвіду
конкретної людини в глибинах “тілесної” свідомості” [2, с. 65]. Габітус
породжений середовищем, умовами існування, що їх інтеріоризує
індивід. Це поєднання індивідуальної історії та соціального досвіду
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людини, це “історія, що стала природою і яку заперечують у цій іпостасі”
[1, с. 204]. Владні відносини вкарбовуються в тіло завдяки специфічним
способам його соціалізації, перетворюючи тіло людини на власну
презентацію. Домінування та підкорення в суспільстві завжди
виявляється в тілесних практиках.
Про ідею контролю над тілом писали у своїх працях М. Фуко та
представники феміністичної теорії, такі як Дж. Батлер та Ю. Крістева.
Дж. Батлер, стверджуючи, що природного “реального” тіла не існує,
наголошувала на його сконструйованості завдяки тим дискурсам, які
домінують у певній культурі.
Ідеї, сформульовані в працях зазначених вище вчених, дають
змогу окреслити напрями дослідження національного тіла. Один із них
пов’язаний із розумінням нації як політичної спільноти, а другий
наголошує на етнічних особливостях певної групи людей. В обох
варіантах виявлення механізму формування політично або культурно
окресленого тіла потребує аналізу його формотворчих чинників на трьох
рівнях. Перший пов’язаний із функціонуванням суспільства як цілісної
системи, яка задає сукупність історично визначених парадигмальних
цінностей, а вони дають змогу окреслити місце та значення тілесності в
культурному універсумі. Ці базові системоутворювальні цінності є
нормотворчими регуляційними принципами, які зумовлюють
характеристику та конфігурацію домінантних типів тілесності, що їх
продукують соціальні спільноти (зокрема нація, етнос). Саме на другому
рівні формуються канони репрезентації тілесності, сприйняття та
функціонування тіла, властиві певним соціальним групам (етнічним,
професійним, віковим, національним). Функціонування канонів
національної чи політичної тілесності пов’язане та відображає впливи на
них канонів, які формуються у всіх інших соціальних групах, що
утворюють цілісність суспільного організму (вікові, статеві, гендерні,
статусні і т. д.). На третьому рівні відбувається перенесення канону
конструювання та презентації національної й етнічної тілесності на рівень
індивідуальної рефлексії та формування схем тіла, що дає змогу
сфокусувати їх у понятті національно та етнічно ідентифікованого тіла.
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Павло Содомора
“ЛЕКСИКОН НЕПЕРЕКЛАДНОСТЕЙ” В УКРАЇНСЬКИХ
ПЕРЕКЛАДАХ
Значною подією останніх років був вихід трьох томів
“Європейського словника філософій”. Предметом багатьох статей
Словника є так звані “колізії неперекладності”, що існують між різними
термінами та їх іншомовними відповідниками. До уваги взято різні мови
(і не лише європейські) – гебрейську, давньогрецьку, латинську, німецьку,
англійську, наведено приклади з арабської мови. Кожен випадок так
званої “колізії” є дуже цікавим для розвитку української філософської
мови. Осмислюючи низку статей та намагаючись узагальнити поданий
матеріал, робимо висновок: у Словнику часто повторено, що
однозначного відповідника для більшості термінів в українській мові не
існує [1, т. 1, с. 175]. Теза, без сумніву, відповідає реальному станові речей.
У Словнику подано перелік лексем, які частково відповідають лексемі
оригіналу, однак відразу зазначено, що конкретну лексему не можна
вважати повним відповідником конкретного терміна. Наприклад, термін
“дух” як відповідник до французького esprit: українська лексема не має
усього спектра значень “розуму”. Розум, один із аспектів душі, не може
бути синонімом душі, обдарованої раціо. Як інший можливий
відповідник до цього терміна пропонують лексему “ум”. Однак недоліком
цього відповідника є відсутність гнізда спільнокореневих слів – дієслова,
прикметника, прислівника.
Класичним прикладом неперекладного терміна є animus [1, т. 2,
с. 112]. Автор статті (Олег Хома) пропонує залишити термін в українській
мові так, як він є – анімус. Однак, дотримуючись такого правила, потрібно
перекладати лише сполучники, транслітерувавши решту термінів. Чи
такий витвір можна буде назвати перекладом – на це питання відповіді
немає.
Аристотелів термін to ti en einai подано цікавим новотвором –
“чимбутність” [1, т. 1, с. 140], однак латинський еквівалент цього грецького
(Аристотелевого) терміна подано як “щосність” (аналогічний відповідник
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до цього терміна вжито в українському перекладі “Суми теології”) і
наголошено, що вперше лексема з’явилася у творах Авіцени. Мова –
філософія народу, і подальше пояснення Аристотелевого терміна
сходиться на тлумаченні імперфекта як конкретної дієслівної форми [1,
т. 1, с. 144]. Cловник говорить про різницю в системах мов: дієсловозв’язка у грецькій мові відіграє загалом дуже важливу роль, оскільки його
постійно вживають у реченнях. Натомість в арабській мові апофантичне
судження можна висловити і без дієслова-зв’язки. Про це каже Авероес.
Тобто зв’язка не є необхідною частиною твердження, а існує там у
спроможності та слугує для експлікації зв’язку між суб’єктом та
предикатом. У сучасній логіці (G. Ferge) зв’язку вже розглядають як
некорисне доповнення [1, т. 3, c. 181].
Hypokeimenon у латинській традиції має свій еквівалент –
subjectum. Неоднозначність hypokeimenon не є зафіксованою, як-от
значення буття. Цю неоднозначність використовують для опису трьох
типів відношень: 1) відношення матерії до форми; 2) відношення цього
одиничного предмета до того, чим це одиничне стає, до його станів та
акциденцій; 3) відношення суб’єкта/підмета висловлювання до його
предикатів/присудків [1, т. 1, с. 152]. У Словнику вжито лексему “підмет”
як еквівалент до терміна subjectum, що суголосно з відповідником,
пропонованим у першому українському перекладі “Суми теології” [2].
У Словнику є низка калькованих термінів: суб’єкт/підмет;
суб’єктність/підметовість [1, т. 1, с. 157]. Цікаво, що в ряді цих термінівсинонімів спочатку першим подають суб’єкт, а пізніше першим подають
підмет. Вибір, знову ж таки, за перекладачем. Наявність калькованих
термінів у Словнику підтверджує основні висновки, зроблені в
дослідженні системи термінів Св. Томи з Аквіну [3].
Сутність як така не має протилежного, оскільки вона іменується
від того, що є буттям (ab eo quod est esse), як зазначає Августин.
Протилежним до буття є лише небуття. Тому ніщо не протилежне
сутності. В Августина термін “субстанція” перестав бути ключовим,
філософ вживає його як синонім до essentialitas (сутнісність) [1, т. 1, с. 125].
Центр Августинового міркування становить ім’я Бога, яке Господь
відкриває Мойсеєві на горі Синай. Августин у “De trinitate” говорить, що
Бог справедливо іменується сутністю, його ім’ям є сутність, оскільки лише
в ньому міститься саме буття (ipsum esse). Щодо терміна “сутність”
(essentia) наведено цитату Августина із твору “De trinitate” (V, 2, 3): “Як від
дієслова знати походить знання, так від дієслова бути походить сутність”
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[1, т. 1, с. 123]. Тезу можна використати як аргумент до відтворення
терміна subsistentia як самосутність.
Однак деякі твердження перекладачів Словника викликають
сумнів, як-от “принциповий момент – пояснення різниці між підставою
та субстанцією” [1, т. 1, с. 159] – наскільки можна пояснювати різницю між
іншомовними словами-кальками і наскільки це правильно з
лінгвістичного погляду, мабуть, питання до авторів статті. Безумовно,
грандіозну працю дослідників філософської термінології, відображену у
Словнику, однозначно варто використовувати в роботі над перекладом
творів схоластичних філософів.
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Катерина Откович
ФОРМУВАННЯ ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ФЕМІНІЗМУ
У ТВОРЧОСТІ О. ТЕЛІГИ
О. Теліга розвивала своє розуміння жінки, спираючись на
політично-ідеологічні віяння передвоєнного періоду. Націоналсоціалізм, який набирав обертів у Європі, переслідував жіночі рухи та
обмежував роль жінки суто материнством. Відбувалося применшення
сутності жінки як індивідуальності перед жінкою-матір’ю. Політика
пронаталізму і культу матері набула буттєвих та виразних рис націоналсоціалістичного сексизму, коли жінка ставала жертвою власної тілесності
[1, с. 90]. У творі “Якими нас прагнете?” Теліга намагається віднайти
чоловічий погляд на образ жінки. Розкриваючи питання материнства,
авторка підносить “традиційний культ матері, акцентуючи, на її думку,
новий аспект материнства – виховання свідомих громадян патріотів” [5,
с. 105]. Духовне збереження роду забезпечує фемінізм, який розширює
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межі діяльності жінки з “домашнього вогнища” до “могутності більшої
родини – нації” [7, с. 91]. Не перетворившись на жінку-товариша для
чоловіка, вона не зможе “пригадувати ту годину, коли треба звивати
намет”, а буде лише обтяжувати чоловіка-воїна своєю сентиментальністю
та дріб’язковістю. Однак “жінка-товариш” поряд із “жінкою-рабинею” та
“жінкою-вамп”, образами, які створили чоловіки у своїх творах, має “так
мало жіночного, що – викликаючи пошану – ніколи не викликає любові
й адорації” [7, с. 85]. Образ “жінки-рабині” – образ жінки, замкнутої у колі
родинного вогнища, яка не усвідомлює сенсу свого життя, сприймає його
як традицію народження дітей та підкорення чоловікові. “Жінка-вамп” –
образ спокусниці, яка зваблює чоловіка. В. Агеєва зазначила, що “поетеса
майже не потребує розібратися, якою ж жінка сама себе прагне...” [1, с.
249]. На думку Ж. Кулик, Теліга все ж спостерегла, що в українській
літературі не створено ідеального образу жінки-українки, який би не
обмежував її соціальне та індивідуальне поле [4, с. 170]. Поетеса все ж
частково знайшла той образ, який би відповідав її світогляду. “О. Теліга
не воює з усім чоловічим, прагнучи будь-що вивершитися над буденним
існуванням жінки. У той же час вона обрала “чоловічий” спосіб життя –
боротьбу, взяла на себе неймовірний тягар національної долі й утримала
його ціною самопожертви [3, с. 18]. О. Теліга поєднує фемінізм і
націоналізм та створює образ подруги чоловікові, яка одночасно є його
підтримкою в бою та берегинею домашнього вогнища, яке прихистить
воїна. На думку В. Супрун, Теліга, впроваджуючи ідею національного
фемінізму, одночасно вказує на нереалізованість української жінки [6,
с. 15–16]. Розвиваючись як особистість і громадянка рівномірно з
чоловіком, вона визнає вищість чоловіка як воїна, жертвуючи собою задля
його розвитку та боротьби. Відмежовуючи себе від войовничості, ніби
ховаючись за чоловіка, вона компенсує цей відхід жіночністю, фемінними
рисами, які не притаманні, за визначенням чоловіків-письменників,
“жінці-товаришу”: “О, так, я знаю, нам не до лиця // з мечем в руці і з
блискавками гніву, // Військовим кроком, з поглядом ловця, // Іти завзято
крізь вогонь і зливу // Ми ж ваша пристань – тиха і ясна, // Де кораблями
– ваші збиті крила // Не Лев, а Діва – наш відвічний знак, // Не гнів, а
ніжність – наша вічна сила.. // Та тільки меч, блискучий і дзвінкий, // відчує
знову ваш рішучий дотик, – // Нам Час розгорне звиклі сторінки: // Любов
і пристрасть... Ніжність і турботи...” [7, с. 41]. Ідеальний образ жінки, який
вбачає Теліга – “з’єднання жіночости з мужністю, а коханки з товаришем”
[7, с. 93]. Теліга намагалася поєднати романтичний образ діви, яка є
натхненницею чоловіка, з практичною допомогою жінки, яка є
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товаришем чоловіка та берегинею нації. Такий світогляд характерний у
міжвоєнний час, який вимагає від людини надзусиль для акумуляції сили
та життєвої наснаги [2].
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Мар’яна Сабадаш
ІДЕЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ В ПОГЛЯДАХ ІСАЇ БЕРЛІНА
Феномен свободи є одним із ключових у розгортанні соціальнополітичних процесів та в його філософській рефлексії в Західній
цивілізації, починаючи з Античності. Теоретичні експлікації поняття
свободи по-різному тлумачили в різні історичні епохи та в різних
філософських підходах. Концепція Ісаї Берліна є однією з ключових у
сенсі певного підсумку щодо розуміння цінності людського життя та
права особи на свободу після трагедії Другої світової війни.
“Безпосереднім оточенням людини є інші люди (“Я і Ми” або “Я і Ти”),
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суспільство. У ньому постійно відбувається боротьба за свободу – життя і
духу” [4, с. 443].
Поняття індивідуальної та приватної свободи близьке кожній
людині, адже воно є базовою передумовою на шляху до самоздійснення.
Поняття індивідуальної свободи в Ісаї Берліна набуває обґрунтування в
сенсі “негативної свободи”. Теоретичним контекстом негативної свободи,
на переконання філософа, є політичні відносини, об’єктом яких є кожна
людина в модерному суспільстві. “Політична свобода в цьому сенсі і є та
сфера, у рамках якої людина може діяти, не піддаючись втручанню з боку
інших” [1]. Ісая Берлін зазначає, що абсолютна гармонія з іншими
(людьми) жодним чином не може бути сумісною із тотожністю самому
собі. Скажімо, прагнення не залежати від інших людей у власних
поглядах потребує такого політичного простору, в межах якого інші не
можуть і не є вільними втручатися в приватне життя індивіда чи
забороняти висловлювати погляди та переконання. Однак треба
наголосити, що політика невтручання стосується такого політичного
простору, який є громадянським за визначенням. Це означає, що всім
індивідам потрібно надати рівні політичні (громадянські) права. “Над
чим я пан?” [3, c. 39] – питання, над яким міркує Ісая Берлін, апелюючи
до “негативного” аспекту свободи й вказує на приватний простір, у якому
індивід панує сам над собою, має можливість діяти чи бути бездіяльним
завдяки здійсненню індивідуального вибору, незалежно від зовнішнього
контролю і примусу. “Примус передбачає навмисне вторгнення інших
людей у сферу, де в іншому разі я міг би діяти безперешкодно”[1].
Дослідники поглядів Ісаї Берліна називають цей “негативний”
аспект свободи “свободою від” (liberty from) [7, с. 1]. Можемо обирати що
завгодно, чи для свого розвитку і самовиховання, чи навіть думати і
прагнути досягнути того, що здатне заподіювати шкоду, і не зважати при
цьому ані на зовнішні, ані на внутрішні впливи. Ісая Берлін зазначає, що
людина не є вільною тоді, коли пов’язана штучно створеними умовами.
Те, що стосується недоліків її власного розумового чи фізичного
потенціалу, в жодному разі не може бути підставою для обмеження
індивідуальної свободи. У цьому сенсі визнання “негативної свободи”
постає як первинна передумова демократичної політичної системи та
вільного розвитку людини, орієнтованої на власне самоздійснення.
Варто зазначити, що відмежування індивідуальної свободи
людини від втручання інших людей передбачає те, що автономію свободи
волі отримує не тільки конкретне “Я”, а й будь-яка інша людина, а це
означає, що там, де починається свобода іншого, настає моя особиста
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відповідальність перед ним. У цьому аспекті в теорії Ісаї Берліна
“негативна свобода” іманентно імплікує відповідальність перед іншим, а
зовсім не сваволю, як іноді про це пишуть. Саме такий конфлікт свобод –
зіштовхування однієї з іншою – приводить людей до потреби
домовлятися, шукати компроміси й консенсус. Як зазначає мислитель,
нерідко видається, що міра індивідуальної свободи для окремих людей
під час правління тоталітарного деспота є значно більшою, ніж за умов
демократії. Однак: “…абсолютна свобода для вовків – смерть для овець”
[2, с. 19], – каже Ісая Берлін, вказуючи на вади необмеженого laissez-faire
[3, c. 41], які призводять не до збільшення “негативної свободи”, а навпаки,
до брутального її порушення. Адже здійснення індивідуальної свободи
передбачає зведення “муру від гнобителів” [11, с. 41]. Недемократичні
режими надають свободу творити сваволю одним, але це спричинює
втрату навіть мінімуму індивідуальних прав для всіх інших.
Спираючись на міркування таких відомих постатей, як
Джеферсон, Берк, Пейн і Міл, Ісая Берлін обґрунтовує потребу
забезпечити той мінімум індивідуальних свобод, що окреслюється
концептом “негативної свободи”: “Ми не можемо бути абсолютно
вільними і повинні відмовитися від частини нашої свободи, щоб зберегти
решту” [1]. Однак важливим є те, що зречення власної свободи заради
блага іншого не приводить до збільшення індивідуальної свободи тих,
задля кого здійснили жертву. Навпаки, це стає прямим шляхом до повної
втрати індивідуальної свободи: “Повне підпорядкування чужій волі
означає самознищення” [1].
Варто зазначити й те, що “негативна” свобода стосується шансів,
які дають можливість рухатися далі. “Свобода – це можливість діяти, а не
сама дія; можливість дії не обов’язково є тим динамічним усвідомленням
альтернатив…” [3, с. 38]. Ісая Берлін тлумачить шанс як вибір перед
великою кількістю відчинених дверей, у які може ввійти людина – не всі
вони однаково важливі й не вимагають, щоб через них обов’язково
проходили; кожен обирає сам, іти йому чи стояти на місці. Якщо двері
зачинені, зникає шанс, що можна порівнювати із серйозним соціальним
контролем, гнобленням і втратою свободи як індивідуального феномену.
Підсумовуючи,
погодимося,
що
мінімальний
простір
“негативної” індивідуальної свободи є життєво необхідним для
самоздійснення людини; там, де його політично гарантують, зникає
зовнішній тиск на людину, зберігаються її безпека й права, і свобода стає
простором можливостей, завдяки яким індивід може здійснити свої
прагнення до повноцінного життєвого успіху. Отже, згідно з
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переконаннями Ісаї Берліна, індивідуальна “негативна свобода” – ціннісна
передумова громадянських прав людини, вкрай актуальних для сучасного
глобалізованого світу й для української перспективи.
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Оксана Сарабун
КАРЛ ЯСПЕРС ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ВИМІРУ ОСОБИ
Рефлексія К. Ясперса над природою та сутністю особи зумовлена
новими викликами, з якими людина зіткнулася у ХХ ст. Унаслідок
відмежування від ідеї світового порядку виявилися дві крайнощі: одні
тріумфували в усвідомленні звільненого життя, інші звинувачували дух у
зраді Логосу. У просторі становлення індивіда вже не було нічого
стабільного та безсумнівного. Він переживав відчуття безпорадності через
те, що його вплив на дійсність був обмежений порівняно з
можливостями, що мислились абстрактно. Особа постала як розкладене
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на окремі функції існування, що таким чином втрачає свою історичну
самобутність та здатність говорити від імені власної цілісності, натомість
мислить себе як “ми”. Індивід діє як ефективна виробнича одиниця, що
прагне тривіальної насолоди та надає перевагу знанням і діям, а не
роздумам про сенс, контрольованості, а не почуттям. Коли окрему
людину сприймають як випадок із мільйона решти випадків, то їй немає
жодного сенсу надавати серйозного значення своїй діяльності та
відповідати за неї [2; 3].
Беручи до уваги вищезазначені тенденції актуального становлення
особи, К. Ясперс витлумачує її зміст за участю екзистенційного підходу.
Першу яскраву нагоду пересвідчитися в тому, ким є екзистенція,
К. Ясперс отримав у своїй психотерапевтичній практиці, в процесі якої
помітив, що ефективне лікування душевнохворого пацієнта можливе,
якщо перестати ставитися до нього як до об’єкта дослідження і прийняти
його як особи, що має певну проблему. Оскільки екзистенцію не можна
розглядати на рівні предметного схоплення, вона не є ні емпіричне суще,
ні “свідомість узагалі”; натомість екзистенція є свобода [1; 4]. Новаторство
підходу К. Ясперса до тлумачення екзистенції полягає у її співвіднесенні
із трансценденцією, адже обстоюючи свою сутність, особа неухильно
наближається до межі, якою і є її власна трансцендентність. Є різні
способи вияву трансценденції в нашому існуванні: людина стає собою,
коли починає діяти, тоді справа, якою вона живе, прояснює нам її зміст;
особу пізнаємо у прагненні до внутрішнього глибинного зв’язку з
неповторним іншим; також індивід виявляє себе в стремлінні до
філософування як свідомого “схоплення” божественного у світі. Щоб
відстежити дислокацію трансценденції в нашому існуванні, треба вдатися
до Ясперсового концепту всеохопного (das Umgreifende), який розкриває
його бачення світобудови, а саме: її компонентами є світ фізичних речей,
екзистенція та трансценденція. Як зазначає К. Ясперс, “всеохопне виявляє
себе в колі”, якщо коло розмикається і в результаті від нього
відособлюються суб’єкт і об’єкт, то тим самим дійсність втрачається. Під
час розпадання всеохопного “виникає рух у безпідставність і безцільність,
несамовите впадання в безмежність ніщо” [6, с. 87].
Розуміння природи трансценденції з позиції К. Ясперса
передбачає такі її характеристики. Трансценденція – вихід за власні межі
в межовій ситуації, яка ставить особу перед фактом її кінечності.
Відношення до трансцендентного дає людині можливість вийти за межі
предметного і суб’єктивного, водночас не обмежуючи себе об’єктивними
дефініціями. Якщо екзистенція контактує зі світом безпосередньо, без
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участі трансценденції, то він постає для неї як абстракція, як втілення
“свідомості взагалі”. Особа “прагне” до трансценденції, оскільки не є
самодостатня: “людина завжди більша від того, що вона знає про себе.
Вона не однакова у всіх варіантах, вона є шлях; не тільки існування,
встановлене як перебування, а й можливість, що міститься в ньому, що
дарована свободою, керуючись якою, людина у своїй фактичній дії
вирішує, що вона є” [7, с. 378]. Екзистенція існує за участю того, що є
“подарована” собі трансценденцією: “як екзистенція я існую, знаючи, що
я не існую за посередництва самого себе в моєму рішенні, але буття-запосередництва-мене подароване мені в моїй свободі” [8, с. 428].
Трансценденція – буття, що охоплює нас, але може виявити себе лише в
екзистенційних актах. Тому трансценденція є джерелом історичних
зв’язків, адже маючи стосунок до кожної екзистенції, містить унікальність
їх усіх.
Попри те, що трансцендентне перевершує предметну дійсність,
воно не є “над нами”, тобто визначається не у вертикальному, а в
горизонтальному вимірі та існує посеред нас, хоча й не може бути
наочним. Тому шлях до трансценденції – завжди особове прагнення її
віднайти та почути. К. Ясперс пропонує можливі способи схоплення
трансцендентного, які, на його думку, виявляються у своєрідних “шифрах
трансценденції”. Оскільки трансценденція не дана в явищах, то її слід
“вмислювати” у предметне: “предмети у світі немов стають мовою
трансценденції, все буття світу постає як “зашифроване письмо” [5, с. 75].
Шифр не може бути зрозумілий як знак на основі того, що він не позначає
собою того, що є безпосередньо доступне і до чого він би собою відсилав.
Знак – значення іншого, що піддається визначенню, шифр, натомість,
зосереджує в собі те, що існує лише в нас самих. “Що може бути шифром?
Усе, що існує, що творить людина, – відповідає К. Ясперс, – реальність,
уявлення, фантазія, зміст думок” [5, с. 77]. Водночас немає об’єктивного
нейтрального розуміння шифрів. Їх зміст може осягнути тільки той, хто
“живе в ньому” і, як наслідок, тлумачить на основі початкового досвіду,
міфів і одкровення чи філософських рефлексій.
У надрах глибинного взаємозв’язку між екзистенцією і
трансценденцією віднаходимо джерела становлення концепту особової
відповідальності. Оскільки немає спроможності осягти трансценденцію
розумом, а дії екзистенції в предметному світі нічим не зумовлені, окрім
трансценденції, то їх не може визначати природна чи морально-духовна
необхідність, яка чітко була б продиктована обов’язком у формі
категоричного імперативу. На противагу цьому, зв’язок екзистенції та
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трансценденції безпосередній, тому йдеться не про природну чи
моральну необхідність діяти певним чином, а про особисто означену
відповідальність. Як зазначає К. Ясперс, трансцендентність дає змогу
здійснення нашої свободи, яка протистоїть послуху, повинності чи
доцільності і є “звільненням від Усякого примусу, волінням, яке містить
трансцендентну повинність” [8, с. 494].
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Анна-Марія Лучак
ПАРАДИГМА САМОРОЗУМІННЯ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ КОМУНІКАЦІЇ
Євроінтеграційні процеси у другій половині ХХ століття
актуалізували комунікативну узгодженість дій. Це зумовило необхідність
осмислити комунікацію та її роль у конструюванні світоглядних
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орієнтирів як ціннісних засад порозуміння. Відповіддю на запит став
комунікативний переворот у самій філософії: перехід від філософії
свідомості до філософії інтерсуб’єктивності.
Першим до аналізу комунікації вдався німецький філософекзистеціаліст Карл Ясперс. У його інтерпретації комунікація постає як
одна з основних рис сучасної історичної епохи, її “специфічна ситуація”.
У цій специфічній дійсності К. Ясперс розрізняє комунікацію наявного
буття та екзистенційну комунікацію. У комунікації наявного буття
філософ виокремлює три рівні. Перший рівень означає життя людини
серед інших людей, а комунікація є засобом утворення необхідних
зв’язків у спільноті для комфортного існування. Другий рівень
комунікації починається тоді, коли людина постає як свідома особистість,
як незалежне від світу Я, запитуючи, “як люди поводяться та розуміють
одне одного” [цит. за 2, с. 133]. Таке Я ставиться до світу як до об’єкта
власного дослідження. На третьому рівні комунікація стає
цілеспрямованою. “Людина є не лише формальним Я процесу розуміння
й не лише вітальним буттям, але й водночас носієм певного змісту, який
або лишається прихованим у темряві примітивної спільноти, або ж
висвітлюється в духовній цілісності свідомого буття” [2, с. 135].
Цілераціональна комунікація об’єднує Я з Іншими в дискурсі,
проте не наближує Я до себе самого. Три об’єктивно наявні рівні
комунікації є обмеженими, але К. Ясперс зазначає, що саме ці межі
вказують на вимушену необхідність екзистенційної комунікації. На
першому рівні комунікації Я обмежене рефлексивно, на другому –
загальною ідеєю цілого, на третьому – екзистенцією. Те, що є
невидимим на рівні наявної комунікації, з’ясовується саме на рівні
екзистенції.
Подальший розвиток комунікативної філософії здійснив
Мартін Бубер. У праці “Я і Ти” Бубер звертає увагу на те, що існують
три основні підходи, відношення людини до буття: Я-Воно, Я-Ти та ще
одне відношення Я-Ти, де “Ти” означає божественне “Ти”.
Зазначимо, що перше відношення раціоналістичносцієнтичного типу М. Бубер називає також “функціональним” і
“орієнтувальним”. У відношенні Я-Воно світ постає перед людиною як
множина предметів і знарядь, які можуть знадобитися у досягненні
цілей та втіленні інтересів. Але ймовірний і інший тип відносин:
“актуалізовний”, “зустрічний”, “особистісний”, “діалогічний”. Можна
звертатися до предметів, людей та Бога як до Ти. “Ти зустрічається
мені з милості – через пошуки його не знайти. Але те, що я промовляю
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до нього засадниче слово, становить учинок мого єства, мій істотний
учинок” [1, с. 37]. Дійсність “Воно” ми отримуємо в досвіді, натомість
дійсність “Ти” переживаємо. Переживання – своєрідне співвідчування,
співрозуміння. Таким чином, Я Іншого відкривається як Ти.
Ще однією суттєвою властивістю зустрічі Я-Ти, окресленою в
праці М. Бубера, є її минущість. Світ зустрічі, тобто світ Ти, неминуче
повертається до світу Воно. Так відбувається, коли вичерпується
взаємопереживання в комунікації, взаємне “ставання”.
Зазначимо, що М. Бубер критикує свою сучасність. Він
наголошує на потребі оновлення людської здатності до істинної
розмови, яка в наші часи стала справді неможливою [1, с. 140]. Цікаво,
що ця теза прозвучала в контексті, відмінному від сучасного –
віртуального. Добра розмова полягає не в тому, що звучить багато слів,
а в тому, що звучать ті слова, які ведуть до побудови взаємних
стосунків. Розмова як вияв глибокого й автентичного діалогу можлива
лише тоді, коли партнера розмови розуміють як неповторну
особистісну екзистенцію.
Отже, екзистенційне розуміння комунікації репрезентує
парадигму саморозуміння, в якій людина постає духовною істотою,
що прагне пізнавати себе та Іншого, звільняючись від марноти світу,
стверджуючи власну свободу в екзистенції.
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Тарас Витрикуш
ДИСКУРСИВНА ЕТИКА: ДВА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
У ХХ ст. К.-О. Апель та Ю. Габермас утверджують поняття
дискурсивної етики, яке постає як нормативна філософська теорія моралі
(традиційна етика) та набір переконань про універсальні стандарти для
ухвалення моральних суджень (прагматична мораль чи етос). К.-О. Апель
стверджує, що кожен, хто бере участь у дискусії про універсальні
стандарти, імпліцитно визнає вимоги кожного члена комунікативної
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спільноти, якщо їх можна раціонально аргументувати. Людські вимоги,
що їх можна передати міжособистісно, є етично релевантними і їх
потрібно визнати обґрунтованими інтерсуб’єктивно через аргументацію.
Такий погляд і твердження традиційної етики про перевагу
індивідуального підводить К.-О. Апеля до формулювання: “Члени
комунікативної спільноти зобов’язуються брати до уваги всі можливі
вимоги усіх можливих її членів, тобто усі людські потреби, наскільки вони
можуть висувати вимоги перед своїми ближніми” [1, с. 325].
Інспірований ідеями К.-О. Апеля, Ю. Габермас говорить про
дискурсивний принцип, який є характерною рисою дискурсивної етики.
Дискурсивний принцип Ю. Габермас інтерпретує так: “Тільки моральні
правила, які могли б отримати згоду всіх учасників практичного
дискурсу, здатні претендувати на обґрунтованість” [3, с. 50]. Інакше
кажучи, обґрунтованість залежить від консенсусу, який відповідає усім
формальним вимогам.
Дискурсивний принцип виражає:
- загальний науковий погляд інтерсуб’єктивістського ґатунку про
обґрунтованість норм, які регулюють способи дії;
- нормативний принцип, який забезпечує визнання норм;
- нормативний принцип у вузькому значенні – специфічно
моральне значення.
Схема дискурсивної етики: проблема – якомога ширше
обговорення – консенсус.
Будь-яка версія дискурсивної етики повинна розглядати свій
зміст, який стосується обґрунтованості норм. За яких умов маємо право
говорити про те, що консенсус є раціональним дискурсом? За яких умов
раціональний дискурс є практичним, прагматичним, етичним чи іншим?
Різні варіанти дискурсивної етики відрізняються, серед іншого, тим, як
вони визначають умови досягнення консенсусу та його раціональну
обґрунтованість. К.-О. Апель і Ю. Габермас розуміють під дискурсом таку
аргументацію, до якої вдаються в умовах вільного і відкритого діалогу.
Однак докладніший аналіз доводить, що їхні погляди збігаються не
завжди.
Аналогічно до теорій моралі минулого, дискурсивна етика
намагається створити загальні правила поведінки, які були б
прийнятними для людей із різними поглядами й інтересами. Тобто
йдеться про принцип універсалізації, який має відповісти на запитання,
яким чином моральний вибір може бути дієвим, відповідальним та
справедливим.
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Ю. Габермас говорить про чотири соціологічні концепти дії, в
яких простежується протиставлення дії телеологічної (стратегічної)
нормативно регулятивній, драматургічній та комунікативній. Та в
контексті принципу універсалізації значення має протиставлення першої
та останньої. Ю. Габермас пише: “У стратегічній дії один впливає на
іншого емпірично, загрожуючи застосуванням санкцій чи зображує
перспективи винагороди, щоб спонукати його до продовження
спілкування, у комунікативній дії один пропонує іншому раціональні
мотиви приєднатися до нього в силу об’єднавчого ілокутивного ефекту,
яким володіє запрошення до мовного акту” [2, с. 92]. В ідеальній ситуації
дедалі більше людей долучатимуться до процесу комунікації через
сильніший раціональний аргумент. М. Соболєва вважає, що в центрі
теорії Ю. Габермаса – “чиста свідомість” трансцендентальної філософії,
“інтерсуб’єктивність життєвого світу”, яка є емпіричною (історичною,
локалізованою у просторі та часі). Проект Габермасової дискурсивної
етики, на нашу думку, є “умовно” універсальним, оскільки не
позбувається конкретної історичної прив’язки. Дещо інших поглядів
дотримується К.-О. Апель.
Аналогічно до Ю. Габермаса, К.-О. Апель приймає принцип
універсалізації, частково не погоджується щодо стратегічної дії та не
приймає того факту, що Ю. Габермас на місце трансцендентального
суб’єкта ставить “інтерсуб’єктивність життєвого світу”. Місце
трансцендентального суб’єкта в конструкції К.-О. Апеля посідає ідеальне
комунікативне співтовариство, яке, на його думку, є віртуальним
співтовариством, у якому дотримуються всіх норм етики дискурсу і в
якому може бути зрозумілим смисл будь-якого аргументу та може бути
визначеною його правильність. Ідеальне комунікативне співтовариство
виконує дві функції: конститутивну – апріорна умова можливості
реального комунікативного співтовариства; регулятивну – є ціллю
реального комунікативного співтовариства. Регулятивна функція
відображає ствердження дії стратегічної, але не цілковито. Весь зміст
дискурсивної етики К.-О. Апеля окреслюють такі слова: “Я аргументую,
отже, я входжу в необмежене співтовариство”. Фактично К.-О. Апель
стикається з проблемою досягнення стратегічної цілі в комунікативному
співтоваристві. Якщо сформулювати цю проблему загальніше, то суб’єкт
не повинен відмовлятися від своїх інтересів, але повинен відмовитися від
стратегічних засобів досягнення реалізації цих інтересів, оскільки вони
здатні вести до відносин панування. Можливістю ідеального

40

комунікативного співтовариства є збереження реального. Отже, постає
проблема відповідальності перед майбутніми поколіннями.
Під впливом ідей К.-О. Апеля та активно дискутуючи з ним,
Ю. Габермас відмовляється від поняття “універсальний” та вводить
поняття “формальний” для окреслення прагматики. Вважаємо, що
формалізм та обмеженість Габермасового проекту дискурсивної етики
горизонтом життєвого світу дає змогу говорити про універсалізацію в
межах конкретної комунікативної спільноти.

1.

2.

3.
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ
Роксолана Вербова
ГІДНІСТЬ ОСОБИ У ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА
Євген Сверстюк – відомий український письменник, філософ,
автор низки літературно-критичних есе. Його відомі твори “На свято
жінки” [4], “Собор у риштованні” [7], “Блудні сини України” [2] та інші
поширювали в самвидаві, а потім публікували за кордоном українською,
англійською, німецькою та іншими мовами. І лише 1999 року вони
прийшли вони до українського читача у книзі “На святі надій” [3],
[1, с. 176]. Спадщина Євгена Сверстюка, з погляду М. Коцюбинської,
позначена великою внутрішньою сконцентрованістю на ідеї духовності
особи, взаємозв’язку особи з народом. Основна ідея у його творчості –
значення духовності у формуванні особи, нації, суспільства, її
безсумнівний пріоритет у всій ціннісній системі суспільного буття.
“Сьогодні, – стверджує Є. Сверстюк, – ця ідея загальновизнана – корозія
бездуховності, що роз’їдає наше суспільство, надто очевидна” [1, с. 176].
Особу, яка є центральним поняттям творчості Є. Сверстюка, він
пов’язує з долею, де “доля особи – це частка долі народу” [6, с. 26].
“Поняття рідного краю – це категорія душі нашої й форма нашого
самоусвідомлення на землі”, – вважає український філософ [6, с. 26]. Його
персоналістські дослідження зосереджені на пізнанні особи самої себе,
про що говорив ще Г. Сковорода, яке полягає у пізнанні сенсу життя й
своєї суті, але такий процес самопізнання полягатиме у знаходженні
чогось глобальнішого, ніж власне Я, а зокрема свого народу, своєї мови й
пісні, своєї культури, яку маємо й далі культивувати, якщо в нас є вага й
снага духовна [6, с. 26]. Бо, коли ми є викоріненими, відчуженими від своєї
культури, від свого коріння, то зачахнемо, станемо нікому не потрібними.
У своїй праці “Правда полинова” Є. Сверстюк стверджує, що
самоусвідомлення народу як цілості забезпечує гідність кожної особи.
Таке самоусвідомлення народу як цілості є поєднанням наших
історичних надбань, наших страждань, нашої історичної боротьби за
право жити й бути собою під небом Господнім [6, с. 27]. На думку
Л. Тарнашинської, такі філософські рефлексії Є. Сверстюка скеровані на
неогеґельянство в його християнському вияві [8, с. 176].
Кожна постать, особа, як проголошує український філософ,
містить цю живу драму – драму народу в собі. У цьому й полягає її
приваблива сила, що закликає кожне покоління до високого ідеалізму.
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Особа, яка пов’язує себе зі своїм народом і усвідомлює себе як частинку
нації, має глибоко вкорінене почуття національного болю [6, с. 26–27].
Проте Є. Сверстюк не обмежується таким тлумаченням особи, а
розглядає її в ширшому значенні – як людину, що здатна брати на себе
тягар обов’язку, а отже, й зберігати вагу в суспільстві [6, с. 27–28].
Суть його розуміння особи – у твердженні про те, що становлення
окремої особи повторює становлення людини у світі. Людина починалася
з того, що утверджувала вищі цінності над своїми поточними інтересами
і нахилами своєї хисткої природи, утверджувала сувору дорогу нагору до
Вищих Цінностей, переступаючи теперішні, сьогоденні [6, с. 35].
Він, як і І. Кант, стверджує, що людина – мета, а не засіб до якихось
цілей. Вона розробляє найвищі засади безкорисливості. Людина
утверджує обов’язок як стрижневу основу становлення особи [6, с. 37].
Власне людина є тільки людина, слабка і хистка, коли не
самоусвідомлюється як особа. Але на великому історичному повороті вже
від самого початку особу зім’яли в ім’я “більшої цінності” – маси.
Є. Сверстюк, щоб показати, який згубний вплив мас на особу, в “Правді
полиновій” згадує українську історію, де особу знівелювали, натомість, як
алегорично висловлюється, в штурм пішли маси, які долали старий світ в
ім’я “щастя трудящих мас”. Ніхто не питав, що значить ця метафора і чи
торкається вона також людини, особи, сім’ї... Особа в рамках трактування
її як одиниці маси зникла, одиниця висувалася не інакше, як під
псевдонімом. Але висуваючись, як маса, вона багато чого зрікалася в
розумінні її як особи. Вона діяла “від імені” маси і дозволяла собі методи,
яких їй не дозволила би самоусвідомленість себе як особи [6, с. 37]. Отже,
людина перекреслювала свою гідність, вдаючись до страшної правди, що
вона легше зречеться себе як особи, ніж себе як маси. Тобто людина легше
зрікається великого, ніж малого. Велике їй несила нести проти течії. Крім
того, вона звикла думати, що велике несуть усі, велике мають тримати на
своїх плечах “великі”, а я – “чоловік малий”... [6, с. 37]. І тому їй не варто
навіть прагнути вийти за межі розуміння себе як одиниці, що входить у
масу.
Людина тоді хапається за очевидні, відчутні, зримі цінності й
керується “здоровим глуздом”, який насправді є спантеличеним глуздом
зляканої істоти, що, розтанувши в масі, переступає через вищі принципи
й опускається до минущих сьогоденних інтересів, втрачаючи таким
чином свою гідність, адже в масі не думаєш про себе конкретно. У світлі
сьогоднішніх інструкцій вони і є єдиною справжньою цінністю. Завтра їх
закреслять і замінять іншими [6, с. 37]. Підсумовуючи ці твердження
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Є. Сверстюка, зазначимо, що, на його думку, людині властиво плекати
ілюзію вічності моменту, який вона переживає, але ця ілюзія не завжди
приводить особу до правильного розуміння своєї сутності, тобто свого
існування, становлення себе як особи, своєї гідності [5, с. 152]. А отже,
зупинити масу не можна – зупинити можна особу.
Саме особа створює мікроклімат у суспільстві, творить ті цінності,
за якими почуваються впевнено ті, хто позаду. Особа бере на себе
відповідальність і дотримується її гідно й дає приклад гідності [5, с. 154].
Вона задає тон гідності [5, с. 156]. Отже, як про це метафорично
висловився Є. Сверстюк, особа, маючи відчуття гідності, мусить світитися
і засвічувати інших навколо себе. Сила особи – в доброму спрямуванні
волі і в пересилюванні конформізму, у постійному прагненні творити
вищу верству, яка здатна була б у своїй діяльності спиратися лише на
концепції та принципи, в основі яких закладено відчуття гідності [5,
с. 157].
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Андрій Іванчук
АНАЛІЗ ТЕМАТИКИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В
ГУСЕРЛЯ ТА ГАЙДЕҐЕРА
Серед наріжних тем феноменологічної філософії чільне місце
належить темі часовості та часу загалом. Для обох філософів – Гусерля та
Гайдеґера – ця тема є провідною. Особливість аналітики часу в мислителів
у тому, що осмислюють його комплексно, у зв’язку з чимось іншим, не
відірвано чи абстрактно. Така відсутність безвідносного осмислення цього
явища, не самого по собі, є не лише частиною методу, а й представляє
суттєву необхідність цього зв’язку.
Гусерлева феноменологія, означивши свою ціль як дослідження
“чистих структур свідомості”, у них та саме через них і розкриває свою
розвідку часу та часовості. Він вилучає будь-які інші спрямування на
дослідження часу: “завдяки феноменологічній редукції свідомість …
втратила … свою залученість у космічний час” [1, с. 177]. Після виявлення
властивої свідомості структури інтенційності, яка є її невід’ємною та
засадничою складовою, вибудовується лише деяка статична ідея
свідомості. Але цього замало, щоб виявити її внутрішнє життя,
залученість у сферу переживань та сприйняття – далі йде послідовний
перехід до аналізу динамічності потоку переживань, за допомогою
розгляду розташування переживань у потоці часу, коли один предмет іде
за іншим. Адже конституювання інтенційних актів проходить у
внутрішньому часі суб’єкта. Акти свідомості прямують один за одним.
“Часовість … позначає собою необхідну форму, що пов’язує
переживання з переживаннями” [1, с. 255]. Конституюється темпоральна
характеристика актів свідомості, або ж часовість, як її неусувна складова.
Таким чином можна виявити рекурсивність у межах розгортання
розвідки темпоральної проблематики: час, який, з одного боку,
постулюється як іманентність, яка фундує конститутивні елементи
свідомості, з іншого – стає частиною дескриптивного методу. І такий
наслідок не є вадою феноменологічного аналізу, а експлікацієювідображенням одного й того самого.
Що ж до Гайдеґера, то в його творчості часові належить не менш
вагоме місце. “Фундаментальна онтологія”, що її він розробив, містить цю
проблематику як одну зі засадничих. Авторська феноменологічна
редукція “від сущого до розуміння буття цього сущого” [3, с. 17],
конституювання примату онтологічного над онтичним з подальшою
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обґрунтованою аналітикою людського буття, Dasein, відбувається в
комплексі з темою часу та часовості, доповнюючи один одного.
Час та часовість стають інструментальними призмами для
дослідження людського буття. Існуючи в реальному світі, людське
існування цілковито перебуває і розгортається в модусі часу. У ньому
відбувається низка переживань та утворення смислу. “Для Гайдеґера
поворот до часовості – не пошук загальних структур свідомості, а поворот
до трансцендентного буття Dasein, до екзистенційної часовості” [2, с. 139].
На відміну від Гусерлевого конституювання часу, як
фундаментальної характеристики свідомості, у Гайдеґера він постає як
фундаментальний, але в іншому зрізі, для Dasein.
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Юлія Ковальчук
МІЖ УТВЕРДЖЕННЯМ І НЕГАЦІЄЮ: ОСМИСЛЕННЯ ЛЮБОВНОЇ
ПРОБЛЕМАТИКИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
“Любов” не є простим поняттям для “темних віків”: у цей час
утверджується традиційне трактування християнською доктриною
любові як чогось гріховного, а статі як знаку гріховності в людині,
допускаючи лише одне виправдання для любові між чоловіком та жінкою
– народження дітей, продовження роду.
Статева любов, відкинута релігійною доктриною та ув’язнена
всередині людини релігійним осудом, перетворюється на хворобу, що
втомлює та заподіює мук, робить людей одержимими своїми
пристрастями. Притлумлення в собі сексуального потягу призводить до
бунту проти власної природи, що породжує Афродіту вульгарну –
руйнівний ерос: спалювальне бажання насолоди. Використовуючи
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термінологію П’єра Абеляра, а саме: дві його центральні категорії – “sic”
і “non”, що виходять за межі Абелярового твору і стають
репрезентаторами цілої епохи Середньовіччя, такий вид любові
утверджують як “non”.
Однак утверджуючи статеву любов як “non”, трактуючи її суто як
любов тілесну, родову, виправдовуючи її лише продовженням роду,
випускають одну парадоксальну деталь: “non” містить і “sic”. Статева
любов є і Афродіта небесна – любов індивідуальна, особистісна, за якої
чоловік та жінка поєднуються духовним потягом до найвищої чистоти,
яка є обов’язковою умовою єднання. Трансцендентного значення статева
любов може набути лише як феномен, а оскільки в Середньовіччі такий
вид любові мислять тільки як спосіб, що має безпосередню належність до
тіла, то без тіла його й не мислять. І саме трактування еросу часто
випливає з трактування тілесності: грішний, мінливий, короткочасний,
смертний. Тому будь-яка історія середньовічного кохання приречена на
трагізм: іншого не дано.
Яскравим прикладом такого середньовічного кохання, поряд із
Трістаном та Ізольдою, з повним правом вважають Елоїзу та Абеляра.
Традиційно роблять філософський акцент на суперечностях, які
відкриває перед читачем їхнє листування: то Абеляр стверджує “sic”:
жінка – спасіння для чоловіка; то Елоїза стверджує “non”: жінка – смерть
для чоловіка. Ця контроверсійність “sic” і “non” не лише констатує
суперечність погляду на жінку в добу Середньовіччя (з одного боку –
грішна Єва, а з іншого – непорочна Діва Марія), а й підкреслює
протилежність чоловічого та жіночого. Трагізм любовної історії Абеляра
та Елоїзи – не в скаліченні Абеляра, а у відсутності жертовності Абеляра в
коханні до Елоїзи. Завдяки любові до Бога Абеляр любить Елоїзу, а Елоїза
любить Бога завдяки любові до Абеляра. Із двох “порогів” середньовічної
любові – низького і високого – лише П’єр Абеляр став на “поріг” високої
любові – любові до Бога, натомість їхнє, сповнене пристрасті, кохання, як
і сама Елоїза, залишилися на “порозі” низької людської любові, а вся
низька любов неминуче запрограмована на трагічний кінець.
Складність аналізу поняття “любові” у Середні віки полягає в тому,
що якщо є “non”, то треба шукати й “sic”. З одного боку, любов як
грішний плотський ерос, а з іншого – жертовна духовна агапе. Аналогічно
до того, як духовне протиставляють тілесному, так у добу Середньовіччя
агапе протиставляли еросу, а тому агапе утверджується – в Абеляровій
термінології – як “sic”, а ерос – як “non”. Агапе – велике полум’я
християнської любові, пізнає те серце, яке пережило “смерть у собі” і
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повернулося до себе. Любов-ерос, прагнучи єднання із божественною
сутністю, як є вже у Платона, веде людину за межі реального буття, а
стаючи одержимим цим бажанням, будучи могутнім і жорстоким,
спалює особистість, і в кінцевому підсумку веде її до смерті. Коханняпристрасть настільки бажає бажати, що стає тотальністю, охоплює
людину цілком, робить її одержимою і часто приводить до фатального
завершення не лише любовної історії, а й людського життя. Натомість
любов-агапе, яка бере свій початок із смерті (людина має померти для
самої себе), прагне активного буття й утвердження ближнього свого в
цьому бутті.
Безликий ерос, як нестримне бажання, прагнення тотального
пізнання, спрямований на культ вічної жіночності, а не на конкретну
жінку. Любов до конкретної жінки яскраво відображено в культі Діви
Марії: Богородиця є не ілюзорною абстракцією, а реальною жінкою,
“небесною особистістю”, до якої з великою любов’ю звертається кожний
християнин. Діва Марія своїм милосердям і опікою про ближніх
засвідчує велику силу християнської любові – агапе.
Одним із феноменів культури Середньовіччя, поряд із лицарством,
є куртуазна любов – “служіння жінці”. Репрезентаторами такої форми
любові були трубадури, які оспівували своє кохання-поклоніння до дами,
яка, зазвичай, була заміжньою і стояла на вищому соціальному щаблі.
Лицарський культ Прекрасної Дами “відірвав” об’єкт любові від буденної
реальності і переніс його у сферу ідеального. Жінка стає ідеальним
створінням, сенсом життя, а служіння їй – таїнством (таємниця увінчувала
цю релігію любові сакральністю).
У контексті куртуазної любові хворобою любові є її фетишизм.
Закоханий молодий лицар часто міг знепритомніти від самого дотику
руки його дами серця до пелюсток троянд, а її очі чи уста оспівувати та
возвеличувати у віршах. За таких обставин цілісна особистість коханої
людини втрачалася, а її місце посідала якась частина тіла, рух, риса
характеру чи вміння. Заперечуючи думку Дені де Ружмона, що така
любов – помилка, і є ніщо інше, як “пригнічувальний сум за смертю”,
Олександр Бальхаус наголошує на виявах великої ніжності до дами та
вірності їй. Безперечно, варто сказати і про благородний порив до
вдосконалення, яким керувався кожний молодий рицар, щоб бути гідним
дами свого серця. Але потрібно не забувати, що вся куртуазна любов
пройшла під знаком еросу: бажання досягти єдності із божеством у
майбутньому, а не з реальною особистістю тепер, що створювало ілюзію,
спотворюючи правдивий образ дійсності.
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ
Ольга Сінькевич
ВІКОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДОБУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
Вікова стратифікація, визначення меж основних етапів людського
життя завжди відігравали важливу роль у житті суспільства та окремого
індивіда. Вікові категорії позначали не просто хронологічний вік та
ступінь індивідуального розвитку, а й соціальний статус, специфічні для
цієї вікової групи суспільне становище та форми діяльності.
У наш час стара система відліку вже не є адекватною для нової
соціокультурної
дійсності.
В
індивідуалізованому
суспільстві
розширюється сфера самовизначення індивіда, поведінкові практики уже
не настільки жорстко регульовані. Параметри життєвих циклів сучасних
поколінь більш варіабельні, ніж були у їхніх батьків. Зміни у віковій
ідентифікації, які нині виявляються надзвичайно яскраво, зумовлені
низкою причин. Важливим чинником трансформації моделей вікової
ідентифікації є становлення масової культури.
Сучасна масова культура – культура здебільшого юнацька. Її
утвердження ознаменувалося тим, що в масовій свідомості дитинство,
якому властива безтурботність, безвідповідальність, готовність повірити в
казку, почали трактувати як стан, який необхідно продовжити.
Унаслідок переосмислення проблеми вікової ідентичності окремі
її поняття виявилися розмитими. Наприклад, поняття молодості. Деякі
дослідники вважають, що концепт “молодість” не здатний адекватно
відобразити соціальну реальність. З’явилася тенденція розглядати
молодість не як вікову належність, а як стильову ідентичність: молодими
вважають тих, хто провадить молодіжний спосіб життя. У науковий обіг
навіть увійшло поняття ювенілізація – омолодження поведінкових
стратегій індивіда, яке відбувається через залучення в них моделей
поведінки, конвенційно визнаних такими, що притаманні молодшим
людям [1, с. 77].
Наприкінці ХХ ст. набуло поширення поняття “кідалт” (від англ.
kid – дитина та adult – дорослий). Кідалтами почали називати дорослих,
які ніби відмовляються дорослішати та чимало часу приділяють
заняттям, які традиційно вважали дитячими: дивляться мультики,
збирають конструктори, колекціонують солдатиків, грають у комп’ютерні
ігри.
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Один із виявів “кідалтизму” – синдром Пітера Пена, названий на
честь героя однойменної п’єси шотландського драматурга та романіста
Дж. Барі. Герой живе на фантастичному острові Немаєйнебуде, воює з
піратами і найбільше на світі боїться подорослішати. Справжнім Пітером
Пеном називав себе один із поп-ідолів масової культури Майкл Джексон.
Картинки із зображенням літературного героя висіли на всіх стінах його
розкішного будинку. У своєму маєтку, який він назвав “Чарівна країна”,
Джексон побудував зоопарк, маленьку залізницю та парк атракціонів, де
розважався з дітьми, яких запрошував у гості.
Інший вияв “кідалтизму” – синдром Доріана Грея, названий на
честь героя роману О. Вайльда “Портрет Доріана Грея”. Синдром
характеризують як страх перед старінням. Його виявом є зловживання
пластичною хірургією та косметичними засобами для “боротьби зі
старістю”, недоречне використання молодіжної атрибутики та одягу
молодіжного стилю. Синдром Доріана Грея, зазначають психологи,
нерідко трапляється в представників шоу-бізнесу, моди, кіно.
У мінливому потоці життя сучасна людина постає перед
необхідністю знайти відповідь на нові виклики. Одним із них є
“розмивання меж” між колись чітко окресленими віковими групами,
зміна в стосунках між поколіннями, породжена зміною умов людського
існування. Як відповідь на цей виклик, потрібно віднайти адекватні
культурні та соціально-інституційні форми їх утвердження, нові моделі
вікової ідентифікації.
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Тетяна Ярошенко
ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ЕТИКИ
Сучасним процесам і в Україні, й у світі притаманне зростання
психологічного та соціального напруження, фінансово-економічної і
політичної нестабільності. Тривале незадоволення, посилене втратою
можливості вирішити проблеми у звичайний, цивілізований спосіб,
виплеснулося в масові конфлікти, протести, радикальними формами
яких стали революції, війни, і як наслідок – кровопролиття. Одна з
основних причин, що породили цю небезпечну ситуацію, – відмова від
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етичних вимірів культури, життя людини, суспільства, держави. Така
ситуація зумовлена підпорядкуванням моральної, духовної сфери
політичній; маніпулюваннями етичною термінологією, безпринципною
словесною спекуляцією на темах моралі з боку людей, які не викликають
довіри; хронічною, затяжною кризою гуманізму, нехтуванням життєво
необхідних для людини цінностей – свободи, гідності, справедливості, а
також відсутністю належної регуляції, витримки, самоконтролю з боку
індивіда і гарантій безпеки від контрольних громадських організацій та
державних інституцій. Тому сьогодні знову виникає гострий запит
суспільства на людяність, а отже, й на реабілітацію, збереження та захист
етики. Однак це повернення до життя відбувається в нових умовах, тому
йдеться не стільки про народження кардинально нової етики, скільки про
особливості історичної трансформації етики на теперішньому етапі,
тобто про її часові специфіку й комунікацію. Тож у чому самоцінність
класичної, традиційної етики та нове розуміння, змістове наповнення
етики сьогодення, сучасної етики?
Етика, як і будь-яка сфера знання, має свою специфіку.
Традиційно етику визначають як “вчення про доброчесний характер
людини”, “систему ідей, поглядів, уявлень про вище благо та шляхи його
досягнення”, “сукупність знань про належну поведінку людини в
суспільстві”, “науку про мораль”, “раціональну теорію моралі” тощо.
Історично усталеним вважають твердження, що етика – філософська
наука, центральними категоріями та проблемою якої є Добро і Зло, а
основним завданням – сприяти розвитку людини, суспільства, світу в
напрямі благого. Благо розглядають як ідеальну, найбільш загальну
смислову повноту людського буття, загальний принцип світобудови,
гармонію, упорядковану єдність усього сущого на ціннісних засадах
Свободи, Любові, Справедливості тощо.
Водночас етика – не просто філософська наука про загальні ідеї,
уявне ідеальне благо, про те, чого немає чи що лише має бути. Вона –
радше практична філософія, тобто та мудрість, що висвітлює/прояснює,
сприяє переходу пітьми у світло, утверджує, реалізує Добро, зміцнює
віру в необхідність та можливість Добра і в такий спосіб формує
переконання про його силу, дієздатність. Звідси випливає основний
предмет її дослідження – поведінка людей, звичаї та норми людського
співжиття; характер людини під кутом зору бажаного, благого, доброго,
належного. Функціональна особливість етики зумовлена її оцінювальноімперативним характером, аксіологічно-регулятивною скерованістю.
Тобто етика завжди там, де людина рефлексує за допомогою оцінних
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суджень “добре-зле (погане)”, “правильно-неправильно”, “нормальноненормально” тощо. Окрім цього, вона ще й вимагає від нас відповідного
доброго життя, служіння Добру. І хоча незмінними є її вузлова
проблематика та скерованість, наміри сприяти покращенню,
удосконаленню нас самих, довкілля, суспільства, світу, утвердження
смислів Добра та об’єднання довкола нього – у різні періоди, на різних
теренах етика набуває іншої форми, ваги, конкретики, змісту.
На теперішньому етапі історії специфіку й проблематику етики
дедалі більше пов’язують із поняттям “етос”. Етос можна визначити як
життєву організацію безпеки, “благо-устрій”, що його людина
сприймає/оцінює як “домівку”, рідну, співприродну, органічну сферу
буття, де почувається захищеною, самою собою і де від неї, її зусиль
залежить збереження та якість доброго ладу, добробуту. Отже, етос, за
означенням “домівка”, містить сенс бути (відчувати, мислити і діяти)
господарем, дбати і відповідати за своє благо. Завдання “благо-устрою” –
максимально задовольнити потреби людини, яка шукає щастя. У цьому
контексті щастя постає як бажане, те, що набуває статусу (ваги) ціннісного
й умотивовує людську поведінку в керунку Добра. Етика фокусується на
дослідженні ціннісно-нормативних аспектів “благо-устрою” людини, її
індивідуальної залученості та взаємодії; домівки, що суголосна з
природою її внутрішньої організації. Цим зумовлена така увага до питань
пошуку своєї ідентичності, своєї, а не нав’язаної, системи цінностей, до
проблеми гідності – сутнісної характеристики людини, яку не можна
нехтувати і яку вона готова захищати. Бо гідність людини – її внутрішня,
духовна домівка, втративши яку, особа втрачає своє сутнісне я, свою
самототожність, що рівноцінно смерті.
Етичним пробудженням, народженням суб’єкта моральної дії є
факт самоусвідомлення себе як окремого індивіда, носія особливого
ціннісного світу, та одночасне визнання присутності іншого, необхідності
зважати на нього, брати до уваги потреби та інтереси іншого/інших. У
цьому контексті етику можна визначити як вчення про смисли та сенси
само-буття в аксіологічно-комунікативному дискурсі спів-буття,
існування різного в єдиному просторі життя, у якому розкриваються нові
обрії духовного зростання, можливостей у розбудові спільної домівки.
Недаремно однією з базових, ідейних передумов етики є твердження, що
світ – складний та різний і що її (етики) завдання – своїми знаннями
прокладати містки між багатоманітними природними та суб’єктними
формами життя; збалансовувати життя окремої людини зі світом інших
індивідів та сферою співприродного їй; урівноважувати індивідуальне та
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загальне благо. Тому важливою є нормативна особливість її
комунікативної здатності, що надто вагомо в нашому розрізненому,
конфліктному сьогоденні.
Сучасність буквально означає “наш час”, період, у якому живемо,
тобто сьогодення, куди входять спільні подійність, проблеми, цінності
живих його носіїв. Найболючіші з них – проблеми війни і миру; безпеки
та захищеності; пошук відповідей на запитання “як перемогти Зло і не
уподібнитися йому, не опуститися до звірячого стану, не втратити
людяності?”; “у чому сила, смисли і сенси Добра?” тощо. У сучасну добу
етика набуває особливої ваги, бо теми насильства, агресії, корупції,
зловживання владою міцно вкоренилися у нашій свідомості,
опосередковано і вже безпосередньо змушують пересвідчитися, що криза
– не просто злісна вигадка, нав’язлива ілюзія страху в наших головах, а
жахлива реальність, яку неможливо нехтувати, сприймати як нормальну
буденність, “смакуючи” лише в розмовах. Вони засвідчують, що межа, яка
пролягає між Добром і Злом, настільки хитка, що її зникнення здатне
призвести до колосальних руйнацій, втрати домівки, рідних і близьких,
здоров’я і життя, актуалізації голоду і холоду, наступу хаосу.
Сучасне розуміння етики доречно розглядати в категоріях
філософії межі, аналізу сьогодення як кризового періоду, критичної,
межової ситуації, що пов’язана з болем, ідентифікується з хворобою,
потребує зцілення, звільнення, очищення, а також розуміння історичного
етапу між визначеним минулим і невизначеним майбутнім, за яке ми
відповідаємо перед наступними поколіннями. У цьому контексті важливі
й зрозумілі такі дефінітивні формулювання етики, як “досвід меж та
експерименту” (Ейрик Івен Ісен); “духовна сфера із загостреним відчуттям
меж людського буття і діяльності” (В. Малахов).
Де проходить грань між Добром і Злом, нормальним і
ненормальним; де пролягає моральна межа етичного розрізнення
справедливості як бажання добровільно очиститися в горнилі правди та
загальної вимоги спокути як відплати, на кшталт “особистої вендети”; як
розрізнити моральне задоволення від перемоги правди і зловтіху над
покараними? Усе це – складні нюанси, відтінки людської природи,
свідомості, що потребують додаткової етичної уваги, адекватної
моральної оцінки, щоб гідно і з честю дати раду викликам новітньої
історії.
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Валерій Стеценко
ЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА
УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ
Українська філософія, зокрема філософія релігії, як і будь-яка
інша етнонаціональна філософія, є настільки динамічною історичною
цілісністю, що виникає та розвивається в постійному творчому діалозі з
філософіями інших етнонаціональних спільнот і в контексті усього
європейського та світового історико-філософського процесу. Тож
історичний зміст української традиції філософування про Бога, людину і
релігію, як невід’ємної складової історії української філософії, необхідно
розглядати як поєднання універсальних форм існування філософії релігії
зі специфікою “національного” (самобутнього “українського”) в ній,
зумовленого характерними рисами української світоглядно-філософської
ментальності (світоглядно-ментальної парадигми). Наслідок цього
тривалого історичного діалогічного зв’язку – обміну української філософії
релігії, як і загалом української філософії, з іншими національними
(етнонаціональними) філософіями та загальним (універсальним)
історико-філософським процесом – відчутний “паралелізм” розвитку
української традиції філософування, зокрема й філософування про Бога,
людину
і
релігію,
і
з
східноєвропейською,
візантійською,
східнохристиянською (православною), і з західноєвропейською,
західнохристиянською (католицькою, протестантською) філософською та
релігійно-філософською думкою.
Релігійна філософія Київської Русі формувалася з ХІ ст. в умовах
творчого діалогу візантійського християнства, щедро насиченого
елементами античного платонізму і неоплатонізму, та міфологічної
слов’янської ментальності. Відповідно, домінантним у подальшому
розвитку києворуської філософської думки став платонівський мотив
філософії як “любомудрія”, що спрямоване не на зовнішній світ, але через
нього – на осягнення Божої істини, у якій криється таємниця сенсу
людського буття.
Становлення професійної (“академічної”) української філософії, а
разом із нею і такої універсальної форми філософії релігії у спеціальному
розумінні, як філософська теологія, починається з 1-ї пол. XVII ст. у
Києво-Могилянській академії. Відтоді професійна філософія релігії в
Україні розвивається вже в контексті європейської філософської традиції
(парадигми), що спиралася на творче засвоєння досягнень
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західноєвропейської філософії. З 2-ї пол. ХІХ ст. у “філософії мови”
О. Потебні, а також під впливом позитивізму М. Драгоманова і І. Франка,
формується й така універсальна форма української філософії релігії, як
філософське релігієзнавство.
Водночас надзвичайно самобутнім виявом національної
специфіки українського філософування про Бога, людину і релігію,
зумовленим його зв’язком із універсальними формами філософії релігії,
стала її особлива “людиновимірність” в українській філософській
традиції. Вона почала укладатися вже з часу формування “софійного”
києворуського християнства, яке поєднало і східнохристиянську
традицію
теоцентризму,
і
західнохристиянську
традицію
антропоцентризму. Їхня взаємодія зумовила початок формування
традиції української релігійної “філософії людини”, яка на перший план
висунула проблему людини, її внутрішнє, духовне життя, зв’язок з Богом,
зокрема пошуки Бога у собі, у своїй душі (“серці”).
Отже, вже з києворуських часів почалося творення особливої
української екзистенційно-гуманістичної культури філософування,
яскравими виявами якої згодом стали “філософія серця” та український
персоналізм, зумовлений українським ментальним індивідуалізмом та
християнським антропоцентризмом. Специфічного вияву ця традиція
набула у таких взаємопов’язаних рисах світоглядної ментальності
українських греко-католиків, як філософія серця та культ Христового
серця.
З огляду на вищерозглянуте, цілком обґрунтованим є висновок,
що українська традиція філософії релігії – філософування про Бога,
людину і релігію – постає як історична еволюція такого осмислення
релігійно-богословської проблематики в українській релігійнофілософській та філософській думці, у якому універсальне – загальне для
світового
історико-філософського
процесу
–
поєднується
з
“національним” – самобутнім, особливим. Ця еволюція закономірно
охоплює плюралізм методів, стилів, типів філософського мислення,
парадигмальних і концептуальних підходів, а також плюралізм
конфесійної зорієнтованості, що притаманно українській філософії в
осмисленні релігійно-богословської проблематики.
Одна з найбільш самобутніх особливостей української традиції
філософування про Бога, людину і релігію – осмислення в українській
релігійно-філософській та філософській думці релігійно-богословської
проблематики передусім у її етико-антропологічному контексті.
Домінування в історії української філософії релігії антропологічної та
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морально-етичної проблематики, стабільне зацікавлення людською
особистістю, її глибокою релігійною духовністю та високою мораллю, у
чому відчутний вплив яскраво виявленої екзистенційної зорієнтованості
української світоглядно-філософської ментальності, таких її складових, як
українство і християнство, поєднання християнського теоцентризму та
антропоцентризму тощо – загальна прикметна риса української традиції
філософування.
Особлива “людиновимірність” філософії релігії в українській
філософській традиції – її етико-антропологічна специфіка: моральна та
екзистенційна зорієнтованість, кордоцентричність, передусім у релігійнофілософському, філософсько-богословському контексті, дає підстави для
цілком правомірної інтерпретації української традиції філософії релігії
саме як традиції філософування про Бога, людину і релігію, а не лише про
Бога і релігію.

Ольга Ліщинська
ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ
Місто – соціально-просторова спільність. За словами Ж. Субіроса,
місто – “соціальна турбіна” і водночас духовне павутиння; попри
гетерогенність, тут панують спільні значення, моменти зустрічі, спільна
пам’ять [2]. Місто витворює певний тип спільнотності – міську
ідентичність. Це своєрідний горизонт, що надає містянам відчуття
цілісності, сукупності. Ідентичність, як відомо, передбачає стійкість
індивідуальних,
національних,
соціокультурних
параметрів
самототожності. Міська ідентичність – відчуття належності до спільноти
міста, через визнання відмінностей та бачення міста як спільного
фізичного і символічного простору, де існує розмаїття [2]. Місто цементує
відчуття громадянськості, належності до міської спільноти.
Істотну роль у міському просторі відіграє мистецтво. За словами
Н. Мусієнко, мистецтво забезпечує комунікацію з міським середовищем і
громадою, допомагає громаді в усвідомленні своєї ідентичності та
висловленні цінностей. Мистецтво як об’єднувальна сила перетворює
міський загал на активного співучасника творчості. Функції мистецтва в
соціальному просторі міста: збагачення міста, урізноманітнення,
формування ідентичності, громадянськості, меморіальність [1]. Нині
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з’явилися нові поняття, що фіксують ці процеси: соціальне мистецтво,
публічне мистецтво, паблік-арт та ін. Художник стає активним і дієвим
щодо реакції на суспільні запити.
Візуальне мистецтво активно залучене в соціальний міський
простір і творить міську ідентичність. Актуальні його різновиди:
скульптура, фотографія, інсталяції, стріт-арт, перформанси, флешмоби,
мистецькі об’єкти, художні інтерактивні проекти, медіа-арт. Візуальне
мистецтво порівнюють із публічною бібліотекою, у нього такий самий
широкий спектр виявів, від класики до ультраактуальних художніх
проектів.
Міська ідентичність під впливом актуального мистецтва поєднує
опору на історичний національно-культурний простір із сучасним
мистецьким мейнстрімом. Історичний центр – духовний осередок міста.
Історична пам’ять надає суспільної рівноваги і соціальної згуртованості
громаді. У цьому міському просторі найбільш органічною є скульптура.
Кожне місто має свої культурні точки – осередки, що творять духовну
сутність, тяглу через віки. Вони є духовною опорою, задають напрям
поступу громади. Таку роль виконують історично марковані монументи,
наприклад, жертвам Голодомору (у Києві, Сумах, Харкові, Ромнах, Одесі).
Точкою національно-культурної пам’яті для українських міст є образ
Шевченка. За деякими відомостями, нині в Україні понад тисяча двісті
п’ятдесят пам’ятників Кобзарю. Саме така скульптура забезпечує
рівновагу і створює важливі орієнтири в публічному просторі міста.
Іншим чинником формування міської ідентичності є актуальні
вияви візуальної культури, насамперед інсталяції, перформанси,
флешмоби, медіа-арт, які дедалі частіше входять у нинішнє міське життя.
Прикладами проведення численних перформансів є щорічні фестивалі
Гогольfest (Київ), Тиждень актуального мистецтва (Львів). Варто згадати
про медіа-мистецькі проекти О. Чепелик. Ці мистецькі події вносять
сучасний світовий контекст у міську спільнотність українців, споріднюють
містян з іншими європейськими громадами.
Візуальне мистецтво, поєднуючи національно та історично
марковані феномени й актуальні іншокультурні запозичення, формує
міську ідентичність як відчуття належності до міської спільноти, відчуття
громадянськості.
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Тетяна Власевич-Хоркава
КОНСТЯНТИН НОЙКА – ВИЗНАЧНИЙ РУМУНСЬКИЙ
ФІЛОСОФ XX СТ.
Костянтин Нойка (1909–1987) – явище унікальне в розвитку
європейської філософської думки. Для румунського читача він є
знаковою постаттю. В останні десятиліття філософський доробок
мислителя добре відомий у західноєвропейському філософському
просторі, але поки що не став предметом української філософської
рефлексії, тому є актуальною темою наукового дослідження. В Україні
ознайомлення наукового загалу з ідеями цього неординарного мислителя
започаткував у своїх наукових доповідях та публікаціях український
філософ М. Шкепу. Він зазначає, що “філософські здобутки К. Нойки
мають прогресивний характер – вони ведуть людину до її теоретичних і
історичних меж із метою вироблення розуміння шляхів їхнього
подолання” [2, с. 29].
Творчість К. Нойки – багатопланова, неординарна, а деякі його
праці є фундаментальними в масштабі світової філософії. У своїх ранніх
роботах мислитель аналізував твори Декарта, Ляйбніца, Канта, а також
Геґеля, Платона та інших. Проте популярність здобув завдяки
оригінальним творам “Шість хвороб сучасного духу”, “Три вступи до
становлення буття”, “Моліться за брата Олександра” та ін. Завдяки
зусиллям Інституту культури Румунії праці Костянтина Нойки
віднедавна перекладають основними європейськими мовами. 2006 року
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вперше переклали російською мовою його книжку “Шість хвороб
сучасного духу”.
У праці “Шість хвороб сучасного духу”, що вийшла 1976 року,
філософ доводить, що розмивання морально-вольових імперативів
людини є наслідком і виявом логічної крайності становлення в його
етико-феноменологічному вияві. Говорячи про хвороби духу, Костянтин
Нойка пише: “У рамках окремої роботи про буття ми спробували
висвітлити кілька великих, часом доброчинних, порушень духу. Давши
назви станам і виявам, представивши їх “хворобами” (сам дух іноді
називали хворобою творіння, коли не бачили його у славі), ми прагнули
знайти хоч крихту науковості в безладді, в якому жила і живе людина” [1,
с. 414]. І далі зазначає, що після опису цих великих людських орієнтацій
(бо це, власне кажучи, орієнтації, а не хвороби) з’явиться можливість
визначити роль “молодої натури” свого народу в розвитку всього людства.
Демонструючи перспективи свого народу, мислитель дає змогу
визначити й перспективи інших народів, залежно від стану розвитку
їхньої духовності. Для К. Нойки хвороби духу – жодною мірою не душевні
і не звичайні соматичні недуги, що залежать від умов буття та інших
обставин, але які можуть призвести до таких. Це, найімовірніше,
систематизовані людські устремління, що з’являються від усвідомлення
або неусвідомлення трьох чинників: сприйняття основного, генерального,
тобто можливості виокремити загальне з величезної маси вражень,
відчуттів, речей, фактів тощо; стану розвитку індивідуального, що
виявляється в самоідентифікації і особистості, і народу в цьому світі;
наявності детермінацій, тобто вольових установок людини, суспільства
загалом, що залежать не тільки від вроджених, зумовлених природою
якостей, а й від свідомої спрямованості індивіда, суспільства, цивілізації.
Від поєднання цих трьох чинників, від їхньої взаємодії залежить стан духу
і духовності, що і є основою вияву тієї чи іншої з шести хвороб духу, що їх
румунський філософ умовно назвав: католія, тодетія, хоретія, акатолія,
атодетія і ахоретія. Вони, як зазначає Т. Шоріна, “відповідають шістьом
ситуаціям різної історичної “міри” чуттєвого і логічного класичного
періоду і сучасності” [3, с. 106].
Причинами таких хвороб К. Нойка вважає “хворий Логос” і
зумовлену ним відчуженість духу як порушений алгоритм теоретичної
самосвідомості та історичного буття. Слід зазначити, що ці “хвороби” –
конституційні, а не привнесені ззовні, і водночас вони не настільки
руйнівні, як звичайні, а навпаки, швидше за все, плідні, бо є поштовхом
до подальшого руху духу. Як констатував філософ, сучасна людина хворіє
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на всі ці недуги: вона одночасно позбавлена загального, відмовляється від
загального, боїться детермінацій і, згідно із законом єдності і
взаємопереходу протилежностей, потрапляє під тиранію прихованого
загального, відрікається від своєї одиничності, стає жертвою маніпуляції
ворожими їй детермінаціями [2, с. 55].
У праці “Шість хвороб сучасного духу” мислитель також
розглядає мовні граматичні категорії, змальовуючи ті чи інші періоди
розвитку окремих спільнот чи цивілізацій. Історія розвитку цих категорій
нерозривно пов’язана з історією розвитку духу. Філософія К. Нойки –
постійна робота над виведенням особливостей естетичного й логічного
змісту румунської мови, відмінностей мовлення і поліваріантності її
семантики, яку філософ провадив упродовж усього свого життя.
Отже, погляди К. Нойки на світ і роль людини в русі історії та в
соціальному розвитку суспільства є унікальним внеском у філософію ХХ
ст. і потребують не тільки пильної уваги, а й докладного та глибокого
вивчення. На нашу думку, К. Нойка – не лише, як вважає більшість
дослідників, – інтерпретатор відомих філософських систем та
систематизатор, автор власної системи поглядів на суспільство, людину і
роль духовного начала в їх становленні та розвитку, а й справжній новатор
в історії філософії, і його нестандартні погляди мають увійти в обіг
української філософської думки.
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Ігор Колесник
НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЕФІНІЦІЇ
Разом зі значними змінами в культурному просторі, на фоні
науково-технічних та інформаційних трансформацій, форми релігійної
свідомості також стрімко зазнають змін. У релігієзнавстві сукупність
явищ, які пов’язані з новим типом релігійної свідомості, окреслюють
поняттям новітніх релігійних течій (далі – НРТ), демаркуючи їх від
традиційних форм релігійності.
Аналогічно до реакції традиційних форм культури на інновації,
часто трапляється негативне відштовхування новітніх релігій. Зазвичай це
відбувається на різних рівнях, від соціальних практик до емоційних
конотацій у дефініціях. Зокрема вживають поняття “секта”, “тоталітарна
секта”, “єресь”, “культ” тощо. Ці поняття адекватно не відображають
величезної палітри НРТ, тим паче, якщо йдеться про конфесійні
“дослідження”.
У західній науковій літературі переважає підхід до НРТ як
відповідної реакції на цивілізаційні запити. Наприклад, більшість НРТ
краще
пристосована
до
нового
типу
маркетингу,
до
конкурентоспроможної боротьби, різних форм місіонерства, що може
зумовити спротив традиційних релігійних організацій, які не завжди
встигають за темпами новітньої епохи.
Окрім кращої адаптованості до викликів часу, новітні течії також
вирізняються широкою палітрою форм. Це спричинює труднощі із
класифікацією. Назвемо кілька параметрів, за якими можлива
класифікація:
1)
за типом практики вдосконалення людини (тілесні,
емоційні, духовні);
2)
за соціальною інтеграцією (позитивні, ізоляційні,
толерантні тощо);
3)
за періодом виникнення (НРТ кінця ХІХ ст., другої
половини ХХ ст.);
4)
за ступенем внутрішньої регламентації (дисциплінарні,
закриті, відкриті, орієнтовані на максимальну свободу вірян);
5)
за ступенем синтезу (містять елементи однієї релігійної
традиції, багатьох, є цілковито новим утворенням).
Цей нарис особливостей засвідчує неоднозначність НРТ як
сукупності феноменів. Оскільки НРТ динамічно розвиваються,
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об’єктивація їх у науковій площині – виклик для релігієзнавців у всьому
світі, де релігійна свобода є можливою.
Слід також зазначити, що НРТ в Україні поступово втрачають
негативну оцінку і перетворюються на складову релігійного ландшафту.
Ідеться насамперед про міську культуру, де динаміка релігійного життя й
секуляризаційні процеси дещо чутливіші до глобальних змін.

Марія Кашуба
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕКСТІВ ПЕРЕКЛАДНИХ ТВОРІВ
У культурі кожного народу є запозичені джерела і пам’ятки, які
часто досить вагомо впливають на її розвиток. Проблема запозичення
пам’яток та їх адаптації до питомої культури набуває нині вельми
актуального звучання: Україна – незалежна держава, яка має свою мову
(що виявляє дух народу і впливає на соціальні структури) й водночас
прагне увійти до світового культурного універсуму. Таке прагнення годі
уявити без перекладів українською мовою іншомовних пам’яток, тому
цікавим і актуальним є вивчення перекладних творів (у контексті
культурологічного джерелознавства).
Важливо з’ясувати, чи є пам’ятка перекладною. Дослідникикультурологи радять насамперед визначити, на якому матеріалі написано
текст: переважання місцевих реалій свідчить про оригінальність твору, а
якщо йдеться про всесвітні події, про інші місцевості чи твір містить
богословські категорії (стосується пам’яток минулого), то пам’ятка –
перекладна. Проте основною ознакою є мова: у тексті можуть траплятися
спеціальні звороти, слова, ідіоми. Написання імен, назв місцевостей,
специфічні помилки також засвідчать місце і час створення тексту.
Одна з найважливіших проблем дослідження перекладного
тексту – визначити оригінал, з якого зроблено переклад. Потрібно
враховувати особливості мови, глоси, коментарі, різні вставки. Відомості
про оригінал дадуть змогу виправити різночитання, поправки. За
перекладом визначають риси характеру перекладача, його ставлення до
подій чи персонажів твору. Треба також пам’ятати, що раніше твори не
завжди перекладали в один час, вони можуть містити різні нашарування,
тому їх складно досліджувати. В ілюстрованих текстах-рукописах цікавий
матеріал для характеристики епохи, смаків, художніх стилів, світогляду
часто містять мініатюри – їх треба докладно аналізувати. Публікуючи
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давні пам’ятки, де кожен знак і буква важливі для розкриття смислу
твору, найкраще робити фотокопію тексту, щоб відтворити його
якнайточніше. Нині дедалі частіше практикують видання тексту
оригіналу й паралельно його перекладу, що дуже вважливо для вивчення
пам’яток. Таким чином в Україні видали, зокрема, “Нікомахову етику”
Аристотеля, “Бенкет” Платона. За цими перекладами можна вивчати
мову оригіналу.
Справжньою культурною подією є вихід з друку кількох
перекладів творів одного автора. Нещодавно Юрій Андрухович заново
переклав відомі тексти Бруно Шульца. Шульцові “Цинамонові крамниці”
побачили світ у кількох варіантах українською мовою, як і роман “Готель
“Савой” австрійського письменника та публіциста Йозефа Рота, який у
своїх творах, зокрема в цьому романі, увічнив Львів часів Першої світової
війни.
Ще одна важлива проблема у вивченні перекладних пам’яток –
адаптація пам’ятки до вимог і умов своєї доби, чим “позначені”
переклади минулого, особливо “Слова про Ігорів похід”. Розкрити таку
адаптацію можна, досконало вивчивши епоху створення пам’ятки,
характерні особливості світогляду її автора і читачів, глибоко осягнувши
зміст твору – такі вимоги сучасної герменевтики. Досконалий перекладач
має бути насамперед ерудованим дослідником пам’ятки, вдумливим її
читачем, щоб донести до своїх сучасників і їх нащадків усі нюанси змісту
перекладеного тексту.
Дослідник “Слова…” казахський поет і громадський діяч Олжас
Сулейменов вважає, що неадекватне тлумачення багатьох місць цієї
епохальної пам’ятки нашої історії у працях науковців-академіків ХХ ст.
можна пояснити нерозумінням ролі Переписувача
оригінального тексту пам’ятки у ХVІ ст., який не механічно
копіював давній текст, а ставав його інтерпретатором і навіть співавтором.
Цей непомітний Переписувач міг скорочувати оригінал і вносити
доповнення, розшифровувати імена й розлого пояснювати реалії. У
цьому немає нічого незвичного, адже так ставилися в його епоху до всіх
текстів пам’яток несакрального змісту. Механічно копіювали тоді тільки
Святе Письмо – відтворювали кожен знак, навіть чорнильну пляму. А
твори світської літератури не копіювали, а перекладали мовою
Переписувача, тому Олжас Сулейменов переконаний, що “Слово про
Ігорів похід” треба вважати пам’яткою мови й поезії двох епох – ХІІ ст.,
коли його створено, і ХVІ ст., коли вдумливий Переписувач скопіював
текст оригінальної пам’ятки, залучивши власну поетичну уяву і ввівши
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твір у контекст своєї епохи. У нього була благородна мета – зробити давній
текст зрозумілішим читачам свого часу.
Своїм дослідженням “Аз і Я” Олжас Сулейменов збурив і обурив
наукову громадськість. Перше видання праці 1975 р. в Алма-Аті зумовило
шквал критики з боку учених Радянського Союзу, серед яких були
академіки Д. Лихачов і Б. Рибаков – найавторитетніші тоді дослідники
“Слова…”. Зміст книжки обговорювали в Академії наук СРСР, після чого
її примірники вилучили з бібліотек і книжкових магазинів (а це 50 і 100
тисяч) і знищили. Маловідомий на той час казахський поет наважився
опублікувати власне бачення тексту пам’ятки, розшифрувавши завдяки
знанню тюркських мов незрозумілі місця в її перекладі сучасною мовою.
Він переконаний, що “Слово…” написав двомовний автор для двомовних
читачів, і це зумовлено тогочасною суспільною та культурною ситуацією,
коли освічена частина населення Київської Русі володіла рідною і
тюркською (половецькою) мовою, аналогічно як у Росії ХІХ ст., коли
дворянство як освічена суспільна верства спілкувалося французькою.
Мало хто знає, що перші видання “Війни і миру”, “Анни Кареніної”
Толстого містили діалоги персонажів французькою мовою, передані
латиницею, і згодом їх довелося перекладати російською. У “Слові…”
тюркські елементи написано кирилицею і суцільним текстом, тому їх
важко розпізнати, звідси – плутанина в перекладах чи російською, чи
українською мовою. Досвід такого тлумачення “Слова…” може бути
прикладом для дослідника-перекладача і культуролога, який працює з
текстами минулого.
Книжку “Аз і Я” 2009 р. переклали українською мовою й
опублікували без жодних змін і доповнень, зі згоди автора, який не
побажав нічого додавати до первісного варіанта свого дослідження.
Праця Олжаса Сулейменова є зразком наукового підходу до тлумачення
пам’яток минулого, адже враховує багато нюансів вивчення перекладних
творів.
Лариса Мандрищук
КАРЛ ЯСПЕРС ПРО ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ
Карл Ясперс – один із найвідоміших представників філософського
напряму поч. XX ст. філософії екзистенції (Existenzphilosophie), назву якого
запровадив Ф. Гайнеман у своїй книзі “Нові шляхи філософії” (1929).
Створюючи термін для означення тодішньої нової тенденції в академічній

65

філософії говорити про екзистенцію людини, Гайнеман одночасно
виокремив представників філософії екзистенції, серед яких і Ясперса. На
відміну від Гайдеґера, якого історики філософії зараховують до
представників філософії екзистенції, але який сам відмовився від такого
визначення його філософування, Ясперс прийняв запропоновану назву і
досить тривалий час означував свої ідеї як філософія екзистенції. У 1937 р.
Ясперс читав три лекції, за якими видав книжку “Філософія екзистенції”,
у якій виклав основи власних філософських ідей. Навіть у пізнішій праці
“Про істину” (1947), де він розвиває своє вчення про всеохопне (das
Umgreifende), яке назвав періехонтологією (Periechontologie), Ясперс, хоч
уже не інтенсивно, але й надалі послуговується назвою філософія
екзистенції і бачить її “логічну основу у філософії всеохопного” [5, с. 205].
Однак 1950 р. на трьох лекціях про розум, прочитаних у
Гайдельберзькому університеті, мислитель висловив іншу позицію, згідно
з якою, він уже воліє говорити про своє філософування не як про
філософію екзистенції, а радше як про філософію розуму (Philosophie der
Vernunft) [4, с. 49–50]. Імовірно, такий вчинок Ясперса зумовлений
згасанням зацікавлення публіки до назви “філософія екзистенції”,
популярність якої перейняв на себе екзистенціалізм (Existentialismus), що
став відомим насамперед через Жана-Поля Сартра.
Щодо появи назви “екзистенціалізм” донині тривають дискусії.
Однозначним є факт, що про екзистенціалізм як новий філософський
напрям, серед найосновніших ідей якого була та сама, що й у філософії
екзистенції, – проблема екзистенції людини, довідалися від Сартра, який
у праці “Екзистенціалізм – це гуманізм” (1947) фактично ототожнив
раніше виниклу філософію екзистенції із назвою “екзистенціалізм”,
розділяючи його на християнський та атеїстичний. Згодом з цього
приводу в Німеччині у 50-х роках розгорнулися гарячі дебати: що є
філософія екзистенції і що є екзистенціалізм, і чи є між ними відмінність.
Унаслідок дебатів деякі мислителі (Больнов, Гайнеман, Ґадамер та ін.)
запропонували зараховувати філософію екзистенції до німецької
традиції філософування, а екзистенціалізм – до французької.
Однак попри те, що екзистенціалізм став відомим через Сартра,
сам термін “екзистенціалізм” уперше використав Ясперс у своїй праці
“Розум та екзистенція” (1935) [1, с. 972], де розмежував істинний метод
висвітлення екзистенції (Existenzerhellung) та помилковий метод
дослідження
екзистенції
як
екзистенціалізм
(Existentialismus):
“Висвітлення екзистенції не пізнає екзистенції, а апелює до її
можливостей. Воно, проте, було б екзистенціалізмом, якби говорило про
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неї як про пізнаний предмет, і саме через те, що воно має бачити межі й
висвітлювати незалежну основу, потрапило б у ще глибшу помилку, в
чому воно, пізнаючи і судячи, підсумувало явища світу під своїми
поняттями” [3, с. 54]. Висвітлення екзистенції є для Ясперса важливим
філософським методом, за допомогою якого людина прояснює власну
екзистенцію через самоаналіз та самопереживання. Натомість
екзистенціалізм Ясперс прирівнює до наукового методу дослідження
екзистенції людини, який екзистенцію розглядає як предмет, що є до
кінця пізнаваним, а це в своїй основі помилкове. Подібну думку він
висловлює й у праці “Про істину”, де згадує про екзистенціалізм як
помилку, коли йдеться про в собі замкнену та ізольовану екзистенцію [5,
с. 165]. Екзистенція, згідно з Ясперсом, є одним із способів всеохопного,
яка не має власного тіла, а присутня завдяки тілесності людини, що її
філософ називає існуванням (Dasein). Екзистенція є тим, завдяки чому
людина усвідомлює себе як визначене єдине ціле, як самобуття
(Selbstsein). Ясперс запевняє, що екзистенцію неможливо схопити в
ідентичний спосіб пізнання об’єктів, бо вона не є об’єктом. Тому метод
пізнання її як об’єкта (який він визначив як екзистенціалізм) є хибним, і
протиставив цьому методові висвітлення екзистенції, що його він
розвинув у своєму філософуванні під впливом ідеї Кʼєркегора про
саморефлектування та самопереживання власного життя кожною
окремою людиною.
Ясперс вважав, що слово “екзистенціалізм” – його винахід, за
допомогою якого він означував “можливе виродження висвітлення
екзистенції”: “Коли я в останні роки перед війною і в час війни писав свою
книжку “Про істину”, яка через політичне насильство змогла вийти
тільки після війни, я вважав, що в процесі обмірковування абсолютизацій
винайшов слово “екзистенціалізм” (с. 165) для означення можливого
виродження висвітлення екзистенції. Після війни я був здивований,
побачивши його здійснення у Франції” [2, с. ХХІІІ]. І коли Ясперс згадує
про Сартра як про творця екзистенціалізму у своїй статті “Що таке
екзистенціалізм” (1951), то він має на увазі не саме слово
“екзистенціалізм”, а Сартрові ідеї, які здобули свою найбільшу
популярність через його літературні твори [6, с. 497], до яких Ясперс
ставився досить критично, особливо до його основної тези про те, що
існування людини передує її екзистенції.
Тривалий час називаючи своє філософування філософією
екзистенції, Ясперс вважав її не якоюсь новою чи особливою, а давньою
філософією [4, с. 49], яка крізь історію філософії тягнеться до Кʼєркегора,
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під впливом якого здобула сучасну їй на той період назву – філософія
екзистенції. Натомість екзистенціалізм, на думку Ясперса, – не філософія,
корені якої сягають античної Греції, а філософія, яку розцінюють як
“філософію часу” [2, с. XXIII] чи відповідну до часу, в який виникла.
Мислитель переконаний, що екзистенціалізм є тими ідеями, які виникли
і швидко стали модними серед публіки, але про які так само швидко
забудуть, оскільки вони ґрунтуються на голій абстракції.
Після смерті Ясперса минуло вже 46 років, а після смерті Сартра
– 35, проте і філософія екзистенції, і екзистенціалізм відійшли в минуле із
своїми представниками, оскільки не здобули подальшого продовження в
теоріях послідовників. Тепер вони – лише частина історії філософії,
пишучи про яку, в українському академічному середовищі ще досить
часто помилково ототожнюють обидві назви.
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Галина Гучко
СЛАВІСТИЧНІ СТУДІЇ М. ДРАЙ-ХМАРИ
М. Драй-Хмара – учений, поет, перекладач, людина з відважною
громадянською позицією. Належав до групи українських неокласиків 20х років ХХ ст., які відмежовувалися від т. зв. пролетарської культури,
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прагнули наслідувати традиції минулих епох. На відміну від інших
мистецьких груп, неокласики мали класичну філологічну освіту. Вони
свідомо обирали духовну втечу в “минулі тисячоліття світової культури..,
шукали помочі в праматірній основі антично-європейського культурного
круга” [1, с. 29].
Навчаючись упродовж 1906 – 1910 рр. в елітній Колегії Павла
Галагана, заснованій у Києві на зразок англійських коледжів, М. ДрайХмара відчув любов до літератури, і 1912 р. Київський відділ
Слов’янського товариства скерував його за кордон для збирання й
вивчення матеріалів про давню хорватську літературу. Молодий учений
жив і працював у Львові, Загребі, Белграді, Будапешті, Бухаресті, і як
підсумок цієї праці, написав дослідження про маловідомий твір
хорватського письменника ХVІІ ст. А. Качіча-Міошича “Приємна бесіда
народу слов’янського”, за яке здобув золоту медаль, і його залишили в
Київському університеті для підготовки до професури.
У
рік
“великого
перелому”
(1929),
що
позначений
колективізацією, голодом та терором, М. Драй-Хмара надрукував сонет
“Лебеді” з присвятою своїм товаришам, у якому вжив вислів “гроно
п’ятірне”: “О гроно п’ятірне нездоланих співців! / Крізь бурю й сніг
гримить твій переможений спів, / що розбиває лід одчаю і зневіри” [4,
с. 281]. “Гроно п’ятірне” – поети-неокласики М. Зеров, М. Рильський,
П. Филипович, О. Бургардт (псевдонім – Ю. Клен) і М. Драй-Хмара.
“Сонет Драй-Хмари – пише І. Дзюба, – прозвучав як мужній голос на
захист друзів – з вірою в чистоту, правоту і невмирущість їхнього
естетичного ідеалу” [2, с. 9]. Із цього сонета в поета почалися
неприємності, бо неприборканих співців більшовицька система не
терпіла. За свою активну позицію, за поезію, за переклади він заплатив
страшну ціну.
М. Драй-Хмара знав 19 мов, зокрема низку давніх –
старослов’янську, старогрецьку, латину, санскрит, а також новітні
європейські – румунську, французьку, німецьку, італійську, фінську.
Остання мова, яку опанував науковець, – англійська. Знав усі слов’янські
мови, адже його спеціалізація як ученого – слов’янознавство. Саме тому
докладніше розгляну його славістичну студію, зокрема теоретикокультурологічне обґрунтування необхідності уваги до історії і культури
слов’янського світу. Ідеться про концептуальну статтю М. Драй-Хмари
“Проблеми сучасної славістики”, де він зазначав, що “ми повинні вивчати
західнослов’янську культуру, виходячи з наших власних інтересів” [5, с. 6].
В Україні, на думку дослідника, “славістика завмерла зовсім”, тому
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потрібно зробити кілька конкретних організаційних кроків, спрямованих
на поліпшення ситуації, зокрема скеровувати українських письменників
та науковців, які працювали в галузі славістики, до слов’янських країн.
Ключові тези цієї статті, написаної ще 1929 року, для української культури
не втратили актуальності.
Ключові позиції в студіях ученого посідає ще один аспект
славістики – порівняльної – фольклорний і фольклористичний. У низці
розділів ґрунтовного дослідження “Леся Українка” натрапляємо на
компаративний аналіз окремих творів чи періодів творчості поетеси. У
ранній творчості письменниці М. Драй-Хмара знаходить впливи
західнослов’янських митців. Найяскравіше його славістичні компетенції
виявляються у статті “Поема Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі
сербського та українського епосу”, де вчений говорить про вплив книги
перекладів Михайла Старицького “Сербські народні думи” (1876 р.) на
“Вілу-посестру”. Дослідник фахово робить порівняльний аналіз на рівні
сюжету, образних характеристик, стилю, ритміки, фразеології та лексики
– між сербським епосом і поемою Лесі Українки [5, с. 6].
Інший розділ славістичних студій Михайла Драй-Хмари – його
розвідки про творчість білоруських поетів Максима Богдановича і Янки
Купали та польського поета Казіміра Тетмаєра. Є підстави вважати
М. Драй-Хмару чи не першим білорусистом в українському
літературознавстві, адже на початку своєї статті “Вінок” він аналізує
життєвий і творчий шлях М. Богдановича. “На Україні, – пише М. ДрайХмара, – не було ще досі білоруської книжки в українському перекладі.
“Вінок” Максима Богдановича – це перша ластівка, що прилетіла з
Білорусії на Україну. Сподіваємося, що такий переліт – не є один тільки,
а в той і в той бік – триватиме й надалі”. Науковець гідно оцінив
“ренесанс” в історії білоруської культури й духовності, а також
європейські зацікавлення М. Богдановича, який вважав, що “білоруси
повинні бути обізнаними з усіма слов’янськими мовами…”. У творчості
М. Богдановича М. Драй-Хмару захопила генезисна заглибленість у
білоруський фольклор і міфологію. “Часто-густо зв’язує Богданович
природу з образами, взятими з білоруської мітології, – з лісунами,
водяниками, зміїними царями, русалками тощо” [5, с. 6].
Білорусистику М. Драй-Хмари доповнює ювілейна стаття “Янка
Купала”, хоч її славістичний спектр вужчий, ніж у статті про
М. Богдановича. Однак в обох студіях є досить очевидний антиімперський
пафос, породжений наївною вірою в те, що більшовицька влада
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справедливо вирішить національне питання, звільнить поневолені
народи.
Якщо в статтях про білоруських поетів М. Драй-Хмара
констатував ідилію білоруського села (в Я. Купали) та частково
інтелігентських настроїв (у М. Богдановича), то славістична студія про
К. Тетмаєра репрезентувала глибоку обізнаність дослідника з
літературою Польщі, зародженням і розвитком модерністських
тенденцій у її середовищі, представником яких був і К. Тетмаєр.
На прикладі кількох студій науковець переконливо демонструє
багатство й безсумнівний творчий конструктив слов’янських літератур у
європейському контексті, доводить, що культурологічна славістика
повинна привернути увагу, зокрема, української науково-творчої
гуманістики.
Пропоновану славістичну лінію в контексті “психологічної
Європи” М. Драй-Хмара продовжив у своїй перекладацькій праці. Як
поліглот і сповідувач принципів своїх друзів-“неокласиків”, учений надав
належну увагу і французьким класикам (Готьє, Леконт де Ліль, Бодлер,
Маларме, Верлен та ін.), і німецьким поетам (Цвейг, Верфель), але в його
перекладацькому доробкові вельми значну частину посідають твори
слов’янських поетів. Передовсім слід назвати збірку віршів
М. Богдановича “Вінок”, що вийшла окремим виданням 1926 р. М. ДрайХмара відкрив Україні білоруського поета і в аспекті літературознавчому
(передмова до книжки “Вінок. Життя й творчість Максима Богдановича”,
рецензійна стаття “Твори М. Богдановича у виданні Інституту білоруської
культури”), і в аспекті творчому, переклавши його вірші українською.
М. Драй-Хмара перекладав твори, які були йому близькі за
світосприйняттям, “побратимами по духу”, зокрема “Цигани”, “Про
дальню мріючи отчизну”, “Поетові” О. Пушкіна, “Демон” М. Лермонтова
та ін.
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Роман Галуйко
НЕРУКОТВОРНИЙ ОБРАЗ ЯК ПРОТОТИП
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІКОНИ
Походження ікон у християнстві – актуальне питання і в
богослов’ї, і в академічному релігієзнавстві. Серед богословів поширена
думка, що “Нерукотворний Образ” є прототипом ікони як такої. Появу
перших ікон у християнстві пов’язують саме з особою Ісуса Христа, з Його
т. зв. Нерукотворним Образом (Αχειροποίητος), який називають також
Авгарівською іконою [2, c. 74; 4, c. 24]. Науковці довели, що перша
письмова згадка про легенду належить документам “Архіву царів” –
літописній збірці, яку фіксували при дворі правлячої осроенської династії
Авгарів бар Ману і яка належить до періоду між 202 і 214 роками н. е.
Проте сирійського оригіналу не збереглося, тому хронологічно першою з
усіх версій є оповідь Євсевія Кесарійського у “Церковній історії” [5, c. 171].
Євсевій зазначає, що узяв розповідь із сирійського документа і переклав її
грецькою мовою. О. Мещерська як філолог доводить: це “підтверджено
деякими мовними особливостями цього уривка “Церковної історії”, що
вказує на семітський оригінал” [5, c. 171]. Нерукотворний Образ, зазначає
Л. Успенський, шанували на всій території Сходу. А в самій Едесі з 843 р.
це свято збіглося з Торжеством Православ’я [7, c. 21].
Однак серед дослідників є й цілком інші міркування про
Нерукотворний Образ. С. Аверінцев його історію називає “дуже
популярною у сирійських християн легендою” [1, c. 109]. Поштовхом до її
виникнення стала розповідь про портрет Христа, яку створив посланецьархівіст царя Авгара Ханаан. Цієї деталі авгарської легенди не зафіксовано
в первісному сирійському тексті та в оповіді Євсевія, вона з’являється в
сирійській пам’ятці “Вчення Аддая апостола”, яку О. Мещерська датує V
ст. [5, c. 172]. Дослідниця стверджує, що хоча легенда про Нерукотворний
Образ має сирійську основу, свого розвитку вона набула на грецькому
ґрунті [5, c.172]. Ідеться про облогу Едеси перською армією та про
чудодійне спасіння городян завдяки Нерукотворному Образу, про що
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зазначено в “Церковній історії” візантійського історіографа VI ст. Євагрія
Схоластика [5, c. 173].
Богослови і конфесійні мислителі, представники офіційного
вчення Церкви, історію виникнення Нерукотворного Образу визнають за
достовірний факт в історії Церкви. Вони також покликаються на
достовірні джерела, важливим із яких є “апологет священних зображень”
преп. Йоан Дамаскін, що у своїх трьох “Словах” згадує саме цей
Нерукотворний Образ [3, c. 24–25]. Згодом, на VII Вселенському соборі
787 р., учасник собору на ім’я Лев заявив, що був у місті Едесі і вклонявся
цьому Образу [6, c. 314].
Такою є історія-легенда про Нерукотворний Образ, до якого
людська рука начебто не мала жодного стосунку. “Тут не образ Бога,
зроблений за домислами людини, а справжній лик Сина Божого, Котрий
став людиною, яке Передання Церкви виводить до безпосереднього
контакту з живим Його Ликом”, – зазначає Л. Успенський [7, c. 22]. Для
богослов’я Нерукотворний Образ є аксіомою та достовірним фактом, але
для академічного релігієзнавства цього замало. Проаналізувавши праці,
пов’язані з походженням Нерукотворного Образу, доводиться визнати,
що подані вище джерела не дають змоги стверджувати автентичність
існування Нерукотворного Образу як такого.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

ЛІТЕРАТУРА
Аверинцев С. Образ Иисуса Христа в православной традиции / С.
Аверинцев // Другой Рим: Избранные статьи. – СПб. : Амфора. ТИД
Амфора, 2005. – С. 256–275.
Алексеев С. Зримая истина / С. Алексеев. – СПб. : Ладан, Троицкая
школа, 2006. – 288 с.
Дамаскин И. Три защитительных слова против порицающих святыя
иконы или изображения / святитель Иоанн Дамаскин; пер. с греч.
Бронзов А. – СПб. : изд. Книгопродавца И. Л. Тузова, Гостиный двор
№45, 1893. – 256 с.
Іларіон (Огієнко І.) Іконоборство. Історично-догматична монографія /
митрополит Іларіон (Іван Огієнко). – Вінніпег: видання Української
Греко-Православної Церкви в Канаді, 1954. – 239 с.
Мещерская Е. Нерукотворный Образ Иисуса Христа в восточнохристианской апокрифической литературе / Е. Н. Мещерская //
Богословские труды. Сборник 35. – М., 1999. – С. 171–178.
Собор Никейскій 2-й, Вселенскій Седьмой // Дѣянія Вселенскихъ
Соборовъ. Т.IV. – Издание пятое. – СПб. : Паломник, 1996. – 645 с.

73

7.

Успенский Л. Богословие иконы Православной Церкви / Л.
Успенский. – М. : изд-во Западно-Европейского Экзархата
Московской Патриархии, 1997. – 474 c.

Ольга Малахова
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
З ХХ ст. феномен глобалізації став одним із найбільш популярних
предметів багатьох наукових досліджень. Термін “глобалізація”
використовують для позначення взаємозалежності світу – економічної,
соціально-культурної та політичної. Особливої уваги потребує сфера
культури, адже саме вона найбільш чутлива до виявів цього явища.
Глобалізаційні процеси докладно окреслили відомі українські
(О. Білорус, Д. Лук’яненко, В. Гаєць, М. Долішній та ін.) і зарубіжні вчені
(Л. Клайн, Е. Гіденс, У. Бек). Місце культурної складової в контексті
глобалізації описали С. Гантінгтон, А. Дж. Тойнбі, Ф. Фукуяма,
О. Панарін.
У культурній сфері глобалізація відображає два суперечливі
процеси: з одного боку, відкриває ширший доступ до цінностей
національних культур, сприяє культурній взаємодії та взаємозбагаченню.
З іншого боку, часто зумовлює культурну експансію і нав’язує глобальні
моделі культурного розвитку. Культурна глобалізація – поширення
уніфікованих культурних зразків у всьому світі, активізація культурних
взаємозв’язків у світі, що призводить до утвердження глобальної масової
культури. Як зазначає український культуролог Т. Возняк, глобалізаційні
процеси відбуваються не на засадах співіснування різних культур, а на
засадах уніфікації та асиміляції, що позбавляє окремі цивілізаційні
архіпелаги їхньої суті і навіть може їх знищити [2]. Культурна глобалізація
веде до розмивання культурного різноманіття, інтеграції та
стандартизації.
Глобалізаційні процеси в сучасному світі породжують проблему
співіснування локального та глобального. Академік М. Жулинський
підкреслює:
“Національні
культури
як
системи
цінностей
видозмінюються відповідно до вимог глобалізації, внаслідок чого
розмиваються кореневі системи культурних конфігурацій” [3, с. 6]. Отже,
в умовах глобалізації постає потреба збереження культурних
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особливостей та зростає необхідність засвоєння загальносвітових
соціокультурних цінностей і надбань.
Оскільки глобалізація веде до диктату наддержав, країн із
високим
соціально-економічним
розвитком,
транснаціональних
корпорацій, масових культур, вона постає як загроза для української
культури. Прагнучи жити краще, українці рівняються на більш розвинені
країни, вважаючи свою батьківщину причиною “всіх бід”. Українці легко
піддаються впливу, завжди прагнуть запозичити щось від інших культур,
наприклад, американський стиль життя, європейську манеру поведінки
тощо. Українській культурі притаманне наслідування. Занепокоєно
оцінюють поширення масової культури в Україні В. Шейко та
М. Александрова. У монографії “Культура та цивілізація в історикокультурній думці України в добу глобалізації” науковці зазначають, що
українська молодь надає перевагу американським фільмам, співакам та
кінозіркам. Проблема України полягає в тому, що культурно-товарний
обмін з іншими країнами світу, на жаль, часто має однобічний напрям,
що заважає самостійному культурному розвитку [4, с. 203]. Українська
культура в умовах глобалізації опиняється перед ризиком втратити
національно-культурну ідентичність.
Крім того, державна політика України стосовно розвитку
національної культури розвинута вкрай мало. До сьогодні не вироблено
чітких пріоритетів підтримки національного виробника в галузі народної
традиційної культури. Експансія чужого в Україні загрожує знищенню
власне “українського” культурного продукту, що його виробляли
впродовж багатьох століть. Усе це постає як загроза для української
культури й веде до її “розмивання” в глобальному просторі. Тому Україна
має прагнути заявити про себе і посісти власне місце у світовій культурі.
На перший погляд, перспективи розвитку української культури в
сучасних умовах досить “захмарні”. Однак процес глобалізації можна
розглядати і як поштовх до самозбереження та спосіб для національних
культур “заявити про себе”. У. Бек цілком правомірно визначає
глобалізацію як діалектичний процес, який створює транснаціональні
соціальні зв’язки й дає новий стимул до розвитку локальних культур [1,
с. 28]. Глобалізація вимагає від місцевих культур не безумовного
підпорядкування, а селективного сприйняття й освоєння нового досвіду
інших цивілізацій. Глобалізація надає нові можливості розвитку, що
особливо важливо для молодих незалежних держав. Сильний духом
український народ має всі перспективи в період глобалізації “заявити”
про себе світові і привнести свою культуру в загальносвітову.
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Ростислав Поліщук
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Т. Шевченко (1814–1861) – видатний український поет, художник,
мислитель, революційний демократ, творчість якого має величезне
значення для становлення і розвитку духовності українського народу. Він
відіграв величезну роль у розвитку українського мистецтва, зокрема
літератури, у поширенні революційно-демократичної ідеології в Україні.
Світоглядна позиція Шевченка має обґрунтування у його творчості.
Світоглядові Кобзаря притаманна національна українська ментальність.
Відповідно до характерних рис цієї ментальності (кордоцентризм;
екзистенційно-особистісне, поліфонічне бачення світу; антеїзм), Україну,
як основну реалію своєї творчості, Шевченко змальовує в постійному
діалозі: соціальної спільності, яка реально втілена в історичній дійсності,
що триває в теперішньому часі, і духовно-ідеальної спільності, яка була в
минулому (представлена високими морально-етичними заповітами
“козацької слави”) і яку потрібно відродити в майбутньому. Крізь усю
творчість мислителя проходить мотив протиставлення героїчного
минулого поетовій сучасності. І це протиставлення – не на користь
тогочасній ситуації. У посланні “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”
його відображено в рядках: “Славних прадідів великих / Правнуки погані”
[5].
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Перехід від “славного” минулого до несправедливого сьогодення
(його символічно-художній образ – Україна-покритка) – результат не тих
чи інших реальних історичних подій і фактів, а моральної катастрофи, що
стала “карою”, розплатою за гріховність. Так само і майбутнє оновлення,
відродження української слави має прийти внаслідок втручання вищих
моральних сил добра і справедливості.
Т. Шевченко – не революціонер, він типовий “бунтар”. Його
“бунт” заперечує “несправедливу” соціально-політичну реальність,
закон, порядок не задля того, щоб замінити її іншою, але все-таки знов
“реальністю”, “законом”, “порядком” – його “бунт” утверджує лише
панування ідеальної “реальності” моралі та добра, панування творчого
людського духу.
Ментальність як чинник відродження найкращих традицій
української нації розглянули у своїх працях А. Бичко, І. Бичко, О. Нельма,
М. Пірен, Є. Маланюк. Сучасні дослідники виявили певні константи у
процесі формування українського ментального типу: “Степи викликали
широту почуттів, відчуття свободи, ліси – схиляли до самопізнання і
роздумів, чорноземи – зумовлювали агрокультурну творчість, ріки давали
відчуття вічності та глибини існування, потяг до змін тощо. Наприклад,
степ, як один із основних образів знаково-символічної системи
української етнокультури, зумовлює певну систему ментальних уявлень
українців, передусім таких, як простір, воля і шлях” [1]. Образ степу у
творчості Шевченка постає як духовна домінанта.
Постулат “В своїй хаті своя правда, і сила, і воля” слід сприймати
як Шевченкове розуміння української національної ідеї:
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра.
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась [6, с. 165].
У цих рядках звучить ідея самобутності України, її
самодостатності й спроможності побудувати самостійну державу. Поет
закликає:
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
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Того, що немає
І на небі, а не тільки
на чужому полі... [6, с. 166].
Поняття “національна ідея” обов’язково передбачає вплив релігії,
святу віру в Бога, звідси – побожність. Християнську заповідь любові до
ближнього українці надзвичайно шанували, щодня виявляли її через
милосердя, доброту, готовність прийти на допомогу. Почуттєвість і
вразливість як домінантні риси української ментальності робили
українця співчутливим, виховували відчуття потрібності іншим людям
[2]. Шевченко звертається до Бога, вкладаючи в звернення різні почуття,
але завжди з надією на щирість та справедливість, з вірою у перемогу над
злом.
Тривалий час суспільство поділялося на тих, хто годував країну
(селянство), і тих, хто її боронив (козацтво). Це породжувало дві майже
протилежні форми свідомості. Козак – тип захисника, воїна, шаленого,
нестримного і авантюрного, що п’яніє від парубоцького запалу, здатного
на афективні, нерозсудливі і героїчні вчинки. Такими козаки нерідко
постають у “Кобзарі” Тараса Шевченка [4], такими їх змальовували
українські і польські романтики. “Кобзар” започаткував новий етап в
історії українського письменства. І. Франко писав: “Ся маленька книжечка
відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої
холодної води, заясніла невідомою досі в українськім письменстві ясністю,
простотою і поетичною грацією вислову”. Вихід у світ цієї збірки, за
словами І. Огієнка, – визначна подія в історії української безцензурної
преси.
Ментальний простір, крім культурної та моральної основ,
реалізується в мові. Шевченко не один рядок своєї поезії присвячує Слову.
Слово це звеличує красу боротьби і перемоги, виховує найкращі людські
почуття, закликає до дружби і творчої співпраці народи світу.
Світову велич Т. Шевченка визначає його місце у світовому
літературному процесі, внесок у загальнолюдську скарбницю культури.
Про дедалі більшу світову славу великого Кобзаря свідчать пам’ятники,
встановлені в різних містах світу: у Палермо (Канада), Бухаресті,
Вашингтоні, Нью-Йорку, Парижі тощо. Значення творчості Т. Шевченка
для української і світової культури підсумуємо словами І. Франка з
“Присвяти” [3]: “Він був сином мужика – і став володарем у царстві духу.
Він був кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури”.
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Оксана Тимо
КАЗАННЯ І СКАЗАНЕ У ФІЛОСОФІЇ Е. ЛЕВІНАСА
Західна філософія найчастіше виявлялася у формі онтології, вона
зводила Іншого до Самототожного за посередництва нейтрального
середнього терміна, який забезпечує інтелігібельність буття.
Нейтралізація Я, яке стає темою, об’єктом – це саме зведення Іншого до
Самототожного. Відношення до буття, яке постає як онтологія, полягає у
тому, щоб нейтралізувати суще з метою зрозуміти його і “вловити”. Це не
відношення до Іншого як такого, а зведення Іншого до Самототожного.
Нерозривно пов’язані між собою тематизація і концептуалізація
перебувають не у світі з Іншим, а пригнічують його чи оволодівають ним
[1, с. 82–84].
Володіння заперечує незалежне існування. Будь-який досвід про
світ – досвід про власне я, насолода собою: цей досвід формує, живить
мене. Пізнання є ніби повільним поглинанням, перетравленням
реальності. Заклик “Пізнай самого себе” зміг стати фундаментальним
приписом для всієї західної філософії лише тому, що західна людина
зрештою знаходить всесвіт у самій собі. Як для Одіссея його пригоди –
лише перипетії на зворотному шляху [2, с. 327–328].
Мислити Безкінечність, трансцендуюче, Чужого – не те саме, що
мислити об’єкт. Е. Левінаса цікавить такий доступ до Іншого, який не

79

перетворював би його відразу на Те ж Саме, який зберігав би його
абсолютну інакшість. Такий доступ можливий лише по той бік усього, що
передбачено знанням, інтенційністю, теперішнім. Французькому
мислителю йдеться про таке відношення з Іншим, яке не є інтенційною
структурою, відношення, яке не передбачало б відображення Іншого у
свідомості, яке зберігало б протистояння Іншого і його принципову, таку,
що не піддається асиміляції, інакшість [4, с. 77]. Те, як Інший постає перед
нами, долаючи в нас ідею Іншого, – Обличчя. Цей спосіб полягає не в
тому, щоб тематизуватися під моїм поглядом, постаючи як сукупність
рис, що створюють образ. Обличчя Іншого постійно руйнує і перевершує
пластичний образ, виходить за його межі. Воно виявляє себе. Обличчя,
усупереч сучасній онтології, привносить із собою поняття істини, яка є не
розкриттям безособової Нейтральності, а виявленням. Звертатися до
Іншого за допомогою слів означає приймати те, як він себе виявляє,
постійно долаючи ідею, яку могло б мати про нього мислення. Цe
Казання (le Dire) [1, с. 86–89]. Виявлення, попереднє до будь-якої
тематизації Сказаного. Близькість як контакт, як Казання, щирість
експозиції, Казання до мовлення, але без якого будь-яке мовлення як
обмін повідомленнями було б неможливим. Що означає Казання до
Сказаного? Казання – наближення ближнього (le prochain). Казання не є
звільненням знаків. “Звільнення знаків” відсилало б до попередньої
репрезентації цих знаків, так неначе говорити означало б виявляти думки
слова, тобто відношення з Іншим тоді поставало б під виглядом
інтенційності. Звісно, Казання є комунікацією, однак як умова будь-якої
комунікації, як експозиція. Комунікація не зводиться до феномена
правди і маніфестації правди. Етичний сенс експозиції Іншому стає
відтепер видимим. Інтрига близькості і комунікації не є модальністю
знання. Казання, що проголошує Сказане, є в чутливості першою
активністю, яка зупиняє це як це; однак ця активність зупинки,
тематизації і теорії переживається в Казанні як чисте “для Іншого”, чисте
дарування знаку, чисте “роблення себе знаком”, чисте виявлення себе,
чиста щирість, чиста пасивність. Відштовхуючись від чутливості,
інтерпретованої не як знання, а як близькість – шукаючи у мовленні
позаду циркуляції інформації, якою воно стає, контакт і чутливість, ми
спробували описати суб’єктивність як таку, що не зводиться до свідомості
і тематизації. Близькість з’являється як відношення з Іншим, яке не може
розв’язуватися в образах чи поставати в темі [3, с. 31–157].
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Це моя відповідальність за іншого (responsabilité pour l’autre), що
є цим “для” відношення, сама значущість значення, яке означає у Казанні
до того, як показатися в Сказаному.

1.

2.

3.
4.

ЛІТЕРАТУРА
Левинас Э. Тотальность и Бесконечное / Э. Левинас // Левинас Э.
Избранное. Тотальность и Бесконечное. – М.; СПб. : Университетская
книга, 2000. – С. 66–291.
Левинас Э. Трудная свобода / Э. Левинас // Левинас Э. Избранное :
Трудная свобода. – М. : “Российская политическая энциклопедия”
(РОССПЭН), 2004. – С. 319–590.
Lévinas E. Autrement qu’etre ou déla de l’essanse / E. Lévinas. – Paris :
Livre de Poche, 2004. – 287 p.
Lévinas E. Transcendance et hauteur / E. Lévinas // Lévinas E. Liberté et
commandement. – Paris : Fata Morgana, 1994. – P. 59–123.

Марія Чубун
ІНДУЇЗМ ЯК ЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНИХ
УЯВЛЕНЬ ВЕДИЧНО-БРАХМАНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Ідейну основу різноманітних релігійно-етичних поглядів Індії
закладено ще в давнину, а подальша діяльність індійських філософів
полягала в розвитку цих ідей. Зокрема доктрина індуїзму у становленні
власної релігійно-етичної системи ґрунтувалася на ведично-брахманській
традиції. Аналіз стрижневих релігійно-етичних концептів ведизмубрахманізму та дослідження їх еволюційного втілення в індуїстському
віровченні дасть змогу відстежити історично-логічну трансформацію
давніх релігійно-етичних уявлень Індії та їх актуальність для сучасності.
Ключовий вплив на становлення індуїзму мала ведична
література (тексти шруті та смріті), формування якої розпочалося ще за
часів панування ведичної релігії. Веди в індуїзмі набули статусу Святого
Письма і стали основою його літературної традиції. Найвагоміший
внесок у релігійно-етичну традицію індуїзму зробила завершальна
частина Вед – Упанішади, у яких закладено більшість доктринальних
основ віровчення [1]. Також варто зазначити, що у фіксуванні й
збереженні релігійно-етичних ідей значну роль відіграє індійський епос.
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“Бхагавад-Гіта”, частина поеми “Махабхарата”, – одне з найважливіших
джерел етичного вчення індуїзму.
Індуїзм почерпнув і розвинув викладене в Упанішадах положення
про переселення душ – реінкарнацію, концепцію колообігу душі –
сансару, принцип відплати за зроблені впродовж життя вчинки – карму,
священний закон та обов’язок – дхарму, а також поняття про звільнення
від тягаря перероджень – мокшу. Вчення про переселення душ доповнено
викладеним в Упанішадах міркуванням про те, що індивідуальна людська
душа – це людське Я (Атман). Атман постійно прагне з’єднатися з
духовним Абсолютом-Брахмою (світовою душею). Це верховне божество
є і безсмертним духом. Міститься воно в душі людини, яка є частинкою
Абсолюту. Тобто Бог існує і в самій людині, і поза нею. Саме тому сенс
життя кожної людини – осягнення Абсолюту, злиття її душі з ним [2].
Упанішадський принцип ахімси також є
одним із
фундаментальних понять індуїзму. Незаподіяння шкоди всьому живому
– основне правило індуїстської етики. В основі ахімси – ідея одушевленості
всього живого. Згідно з принципом ахімси, заподіюючи шкоду будьякому життю, завдаєш шкоди власній душі. Узагальнено постає ідея
абсолютної цінності будь-якого життя [5].
Індуїзм – політеїстичне віровчення. Він прийняв та зберіг
більшість давніх уявлень, однак у більш спрощеному вигляді, що
особливо помітно на прикладі трансформації пантеону богів. Більшість
ведичних богів пішли в небуття, досить мало їх збереглося в пам’яті
народу. Найбільш значущими богами індуїстського пантеону
залишилася тріада богів (Тримурті) – Брахма, Шива та Вішну. Щоправда,
їхні функції в індуїзмі більш розгалужені, ніж за часів традиції
брахманізму. Брахму вважають творцем світу, Вішну – його охоронцем, а
Шиву – руйнівником, але він же відновлює світ знову. Брахма, фактично,
далекий від людей, зате два інші образи – Вішну (“всюдисущий”) та Шива
(“милостивий”) – викликають у людей гарячі відчуття [3, с. 238].
Ієрархічний станово-кастовий розподіл суспільства, закладений
ще в період брахманізму, також відображено у віровченні індуїзму.
Індуїзм визнає традиційний поділ суспільства на чотири варни:
брахмани, кшатрії, вайш’ї та шудри. Проте в індуїзмі виокремлюють
додаткову касту – недоторканих. Індуїсти вважають, що люди, які досягли
більшої досконалості, є членами вищих каст, а менш досконалі становлять
касти нижчої ієрархії.
Завдяки брахманській традиції виникли класичні ортодоксальні
школи (астика): ньяя, вайшешика, санкх’я, йога, міманса, веданта. Вони
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вплинули на розвиток індійської релігійно-етичної думки загалом і
зокрема на формування поглядів індуїстських напрямів, таких як
вішнуїзм, шиваїзм і шактизм. Незважаючи на концептуальну схожість
шкіл між собою, кожна з них витворює власну специфічну систему.
Найбільш суттєво ідейно вплинули на індуїзм санкх’я, йога та веданта. У
релігійній практиці вішнуїзму особливого значення надають практиці
бхакті-йоги, а в межах віровчення шактизму практикують кундаліні-йогу
та хатха-йогу [4].
Жвавий діалог глибинної давнини Індії та сучасності виявляється
в концептуальному контексті. Ідейно насичена традиція ведизмубрахманізму заклала фундаментальні основи для подальшого розвитку
релігійної етики Індії, зокрема неабияк вплинувши на витворення
віровчення індуїзму.
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Ярослава Яковлєва
ЧОРНОБИЛЬСЬКА АВАРІЯ В ПАМ’ЯТТЄВОМУ ДИСКУРСІ
УКРАЇНИ
В українському науковому просторі проблема пам’яті
актуалізувалася після здобуття Україною незалежності й виникнення
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потреби осмислити історичну свідомість у процесі формування
національної ідентичності. Згодом, уже на початку 2000-х років,
меморіальна проблематика вийшла на чільне місце в низці українських
часописів, збірників статей і монографій. Нині, зазначає етнополітолог
Лариса Нагорна, на наших очах відбувається активний процес
концептуалізації мнемоісторії України як субдисципліни, орієнтованої на
залучення колективної пам’яті в процес осмислення зв’язків між
минулим, сучасним і майбутнім [4, с. 106]. Одним із виявів таких змін в
останні роки є започаткування студій пам’яті” предметом досліджень
яких є пам’ять та її роль у культурфілософії української нації.
Розуміння процесів становлення студій пам’яті в Україні
неможливе без осмислення загального становлення цього напряму
наукового знання. Зацікавлення соціальною пам’яттю та усною історією
відродилося в західній традиції у 1960-х роках на ґрунті зміни
парадигмальних настанов соціально-гуманітарного пізнання. Спершу ці
дослідження були здебільшого культурологічними. Однак на межі 1980 –
1990-х років термін “пам’ять” почав претендувати на статус повноцінного
ключового
концепту
нової
парадигми
західноєвропейської
гуманітаристики [1]; уже з початку 2000-х років можна відкрито
констатувати меморіальний бум, що привніс провідний принцип
історизму в дослідницькі методики структурування пам’яттєвої
парадигми загалом. Зі свого боку, проблемне коло сучасних студій
пам’яті суттєво збагачують такі нові напрями дослідження, як туризм
пам’яті або меморіальний туризм, образи пам’яті, соціальна ностальгія
тощо [2, с. 9]. Це свідчить про те, що первинно підняті течією проблеми
співвідношення пам’яті та історії, конструювання спогадів, а також
нововведені концепти колективної пам’яті, місць пам’яті, музеєфікації і
культурної травми довели свою плідність і спровокували відкриття
широкого простору пам’яттєвого дискурсу в транскультурній
європейській та глобальній постісторії, а також породили розквіт так
званої індустрії пам’яті, у науковому й суспільному житті, ставши
явищем, яке французький історик П’єр Нора називає всесвітнім
тріумфом пам’яті або навіть меморіальною епохою [3].
Українська національна історія, як і сама історична наука,
викривлена “радянським” періодом, неймовірно вдало підпадає під
ракурс західного пам’яттєвого буму, тому історично-культурне тло
України почало активно соціалізуватися, набувати національноментального характеру й виокремлюватися в певний гуманістичний
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ідентифікаційний вимір наукового знання. Відтепер провідною та
об’єднавчою категорією національної історії також є пам’ять.
Поступово до українського пам’яттєвого дискурсу почали
зараховувати теми прогалин історії Першої і Другої світових війн, згадки
про діяльність ОУН та УПА, Голодомор 1930-х років, сталінські репресії та
період радянського терору загалом. З часом серед мнемонічних лакун
“офіційної” історії з’явилися й більш сучасні спогади – про аварію на
ЧАЕС, про здобуття Незалежності України, про події Помаранчевої
революції тощо. Визнання цих фактів свідчить, що нині українське
суспільство живе між соціальною ностальгією та соціальної амнезією.
На нашу думку, одна з найбільш потужних національних
культурних травм українців – аварія на Чорнобильській АЕС.
Чорнобильська інфотравма, що її українська спільнота пережила
у 1980-ті роки, породила посттравматичні феномени, вияв яких варто
розглядати як окрему стадію формування ідентичності нації. Як
психологічна колективна рефлексія на травматичне минуле, комплекс
жертви Чорнобиля значною мірою вплинув на формування соціальнокультурного простору українського сьогодення, а саме визнання
чорнобильського інциденту українським можна назвати кризою втрати
самої культури країни.
Отже, континуальний чорнобильський дискурс на тлі українського
контексту дає змогу дослідити адаптаційні та пам’яттєві трансформації
осмислення факту й наслідків чорнобильської аварії в межах культурної
ретроспективи України і світу.
У процесі переосмислення чорнобильська аварія та зона
відчуження набули власних категоріальних семіотичних і аксіологічних
означень, що рефлекторно трансформувало їх дискурс до сфери
філософського наративу, який значно розширює межі ймовірних
інтерпретацій чорнобильського питання та відкриває більші можливості
для нових досліджень чорнобильського семіопростору як вияву
української мнемонічної культури. А в суголоссі набуття Україною
незалежності чорнобильська аварія й утворена нею зона відчуження, на
думку європейських істориків, перебувають на етапі своєї повторної
історизації, входять в інкультуративні процеси самоусвідомлення й
самоідентифікації української нації, стають ключовими елементами
національної історії та національної пам’яті України, що підпадають під
загальну течію коммеморалізації світової історії й розроблення студій
пам’яті в українській історичній науці.
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Аналізуючи витоки популяризації досліджень феномена пам’яті
в Україні, доходимо висновку, що спогади про аварію на ЧАЕС стали
своєрідним емпіричним індикатором процесів, які відбуваються в
сучасному соціогуманітарному знанні, а сама чорнобильська тематика є
повноцінним маркером українського пам’яттєвого дискурсу.
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Христина Колодій, Віктор Маринюк
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Основним чинником, на який потрібно зважати в процесі
формування стратегії збереження національної ідентичності, охорони
національної пам’яті, є феномен глобалізації, тобто тенденції поширення
планетою єдиних економічних моделей, технологій, культури, ідей,
способів життя та поведінки. Однак глобалізація – суперечливий процес.
Той варіант глобалізації, що його нав’язує цивілізація “золотого
мільярда”, містить реальні й потенційні небезпеки для збереження
національної ідентичності, охорони національної пам’яті. Нав’язувана
глобальна культура – еклектична, позачасова, позанаціональна. Під
гаслами глобалізації, космополітизму фактично руйнуються архетипи
національної культури: Храму, Дому, Поля, Свободи, руйнується
національна ідентичність, її духовна основа – національна пам’ять.
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За таких обставин відбувається зустрічний контрпроцес щодо
нівеляційної ролі глобалізації, а саме глокалізація, поява якої означає, що
локальна гетерогенність культур не зникає автоматично під впливом
глобалізації. На спонтанно-підсвідомому рівні соцієтальної психіки
спрацьовує інстинкт самозбереження архетипів національної духовності.
Уніфікація культур означала б не тільки загибель нації, нівеляцію її
історичної пам’яті, а й через втрату культурного різноманіття – загибель
людства як такого. Тому закономірно починається і зворотний
соціокультурний процес: культивування, збереження гетерогенності
культури, національної зокрема. Зростає роль історичної пам’яті народу,
повернення до національних джерел. Саме ці глибинні архетипові засади
національно-сакрального спонтанно працюють у напрямі збереження
ідентичності українського народу. Вона (ідентичність) має ґрунтуватися
на єдиній ідеологічній матриці внутрішньонаціональної толерантності як
чинника формування простору ідентичності, толерантності українського
соціуму.
Українському суспільству життєво необхідний близький його
архетиповій природі історичний міф, з допомогою якого можна було б
повернути народові сакральне ставлення до загальнонародних,
непроминальних цінностей та інтересів [3, с. 303–304]. Однак формування
національної пам’яті в епоху глобалізації наштовхується на низку
проблем, пов’язаних з інформаційно-комунікативною революцією.
Глобалізація зумовлює зміну свідомості, національної ідентичності,
модифікуючи її національну пам’ять. Річ у тім, що глобалізація базується
не лише на контролі фінансових потоків, її найефективнішим
інструментом стає інформаційна комунікативність, за допомогою якої
виникає можливість контролювати розум. І світом володіє не той, хто
одержує інформацію, а той, хто оперує її аналізом, тлумаченням,
розумінням.
Інформаційні та медіа-війни стали основною зброєю в
протистоянні Сходу і Заходу. Опинившись на цивілізаційному розломі
між Сходом і Заходом, Україна є жертвою інформаційної війни,
культурного імперіалізму з боку Росії. Використовуючи соціальнопсихологічний феномен імпринтингу, суть якого в надзвичайній
вразливості і пам’ятливості первинних, превентивних ідеологічних
впливів на ті чи інші спільноти, російська гебельсівська пропаганда
створила тотальне агресивне інформаційно-віртуальне середовище, яке
докорінно спотворило історичну пам’ять цілих регіонів України,
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імплементувавши в неї знання і цінності, абсолютно протилежні нашій
національній ідентичності, її історичним першосмислам.
Реалізуючи пострадянський ідеологічний синдром, російська
пропаганда намагається змінити, сфальсифікувати національну
історичну пам’ять у варіанті консервації російсько-радянської соціальної
міфології, яка абсолютно протилежна європейськості смислів духовності
нової української держави. Перебуваючи в цивілізаційному розломі,
Україна має значні труднощі в пошуках консенсусу щодо багатьох питань
історичної пам’яті, бо навіть сьогодні різні групи громадян вважають за
справедливе різне бачення історії, і кожна з них хоче жити у своїй історії
України. За цих умов кінцева мета російського культурного імперіалізму
– закласти в історичну пам’ять нашого народу ідею його неісторичності,
нереалізованості, меншовартості і в такий спосіб змінити його
ідентичність. А національна культура, яка хвора на амнезію, забула свої
витоки, свою справжню історію і яка не здатна пасіонарно протидіяти
культурній агресії, перебуває під загрозою загибелі під пресом штучно
нав’язаної ідентичності.
Отже, у протидії російській інформаційній війні в напрямі
захисту історичної національної пам’яті культурологічна наука і практика
мають враховувати основні ризики культурних трансформацій,
породжуваних
глобалізацією
та
інформаційно-комунікативною
революцією, а саме:
– ризики запізнення і неповноти культурного розвитку,
відсутності превентивного ідеологічного впливу на широкі маси,
ефективної інформаційної політики;
– ризики втрати етнонаціональної культурної суверенності,
ідентичності національної пам’яті в умовах однополярної глобалізації і
культурного імперіалізму сусідніх держав, особливо Росії;
– ризики уніфікаційного впливу масової і глобальної
(вестернізованої культури) на національну ідентичність та історичну
пам’ять народу.
Зазначені ризики пов’язані з глобалізацією, з інформаційними
медіа-війнами, з культурним імперіалізмом, вони потребують
превентивного, випереджувального інформаційного ідеологічного
впливу з боку держави і громадських організацій. Як уже було зазначено,
у медіа-війнах перемагає той, хто продуктивно використовує ефект
імпринтингу, тобто випереджує противника у своїх діях.
За цих умов випереджувальна національна культурна політика,
контрпропаганда протидії російському культурному і воєнному
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імперіалізму має містити прогностичну модель майбутнього, завдання
якої – дати населенню, особливо молоді, запобіжну інформацію і таким
чином уберегти національну ідентичність, національну пам’ять від
можливих деструктивних інформаційних впливів сусідніх держав.
Глобальність – незмінна риса сучасної культурної політики. Локальні
інформаційні війни швидко перетинають кордони і стають
інтернаціональними.
У захисті національної ідентичності, національної пам’яті
українського народу потрібно враховувати феномен нелокальності
комунікативно-інформаційного впливу на свідомість тих чи інших
спільнот, етнічних зокрема. Феномен нелокальності щодо контролю за
розумом та свободою думки, породжуваний інформаційною
революцією, зростання зв’язку спроб маніпуляцій свідомістю окремих
індивідів і цілих спільнот спонукає вдаватися не тільки до національного,
а й до міжнародного правового захисту національної ідентичності і
національної пам’яті, а також до налагодження регулятивних
стимуляційних дій у цьому напрямі з боку міжнародних захисних
організацій.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Софія Грабовська, Оксана Стасюк (США)
СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК АДАПТИЦІЇ
ЕМІГРАНТІВ ДО НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Трагічні події останнього року в Україні посилили зацікавлення
проблемою еміграції і в Україні, і за її межами. Є різні критерії
класифікації цього явища. За часом перебування особи за кордоном
еміграцію поділяють на відносно тривалу й короткотермінову. За
показником “ініціатор еміграції” – на вимушену й добровільну (є люди,
які покидають батьківщину, шукаючи ліпшої долі, кращих можливостей,
інших за кордон жене страх за себе і близьких). За критерієм планування
майбутнього еміграція буває тимчасова (особа планує виїхати на якийсь
час, а потім повернутися в рідний край) і постійна (має намір постійно
жити в іншій країні). Сучасна техногенно-інформаційна цивілізація
більшою мірою створює умови для розвитку космополітизму, ніж
патріотизму. Недарма один із базових принципів філософії та світогляду
постмодерну – номадизм, дух кочівника, який свій дім возить зі собою.
Номад торує власний шлях повз інші культури, чогось у них вчиться, щось
залишає в них від себе, але не розчиняється в осідлих культурах, охороняє
та плекає свою самобутність. Віднедавна психологи, соціологи та
філософи дедалі більше уваги звертають на дослідження феномену
“громадянина світу”, вільного від національних особливостей, що легко
пристосовується до нових умов життя, свідомо обирає своє місце у світі,
керуючись власними критеріями та бажаннями.
Нове культурне середовище, у яке потрапляє емігрант, може бути
закритим або відкритим, залежно від рівня економічного добробуту,
потреб у робочій силі, від схильності асимілювати людей інших культур
загалом та відкритості до нового. Яскравим прикладом монолітного (і
активного, і пасивного) неприйняття емігрантів є повчальний та
глибокий описане в романі Е. М. Ремарка “Возлюби ближнього свого”
життя емігрантів з Німеччини (євреїв та німців) у ще не окупованій
фашистами Європі на початку 30-х років ХХ століття. Не одержавши
офіційного громадянства від жодної з держав, живучи між вимушеним
перетином кордону і покаранням за це та за порушення паспортного
режиму, постійно стикаючись не лише з мовчазним незадоволенням, а

90

подекуди і з активним несприйняттям з боку громадян цих країн,
вимушені переселенці сформували міждержавну емігрантську спільноту,
часто виявляли зворушливу, гідну наслідування взаємопідтримку та
взаємодопомогу.
Змінивши місце проживання, особа постає перед дилемою:
асимілюватися, погодитися з нормами, правилами, традиціями, що
панують серед людей, із якими тепер доведеться жити, чи дотримуватися
своїх, які сформувалися раніше в іншій системі? Прийняти нову культуру,
розчинитися в ній чи лишитися маргіналом? Є й третій шлях:
сформувати культурну спільноту, діаспору, “кочовий табір”, своєрідну
“державу в державі”, “культуру в культурі”, яка суттєво відрізняється і від
культури, серед якої ця група мешкає, і, зрештою, від культури, з якої
колись виїхала.
Попри розмір діаспори, неможливо всі контакти, навіть побутові,
обмежити її членами. Відомо, що найважливішим “лакмусовим
папірцем” поділу соціального довкілля на “своїх і чужих” є ціннісні
орієнтації. Тому можна припустити, що саме співзвучність ціннісних
орієнтацій особистості емігранта та системи цінностей, яка домінує серед
місцевого населення, до якого приєднується переселенець, закладає
підмурівок ефективної його (її) адаптації на новому місці. Відповідно,
важливо розробити експрес-методику для визначення рівня кореляції
цінностей емігранта з цінностями, які панують у соціумі, до якого особа
прагне долучитися, що дасть змогу прогнозувати здатність особи
адаптуватися до нової для себе культури.

Надія Гапон
ЖИТТЄВИЙ СВІТ ЛЮДИНИ ПРЕКАРІАТУ: СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Життєсвіт людини – світ людської безпосередності (відчуттів,
прагнень, бажань, сумнівів, настанов, спогадів з минулого і планів на
майбутнє тощо). Початки формування людини нової культурноекономічної формації (класу, страти тощо) зафіксував у своєму романі
“Generation X: Tales for an Accelerated Culture” (1991) канадський
письменник Д. Коупленд (Douglas Coupland), який певний час провів в
Італії, Японії. Він одним із перших описав таку страту, назвавши її
“космічною біднотою”, яка мандрує континентами й країнами у пошуках
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нових вражень і перебивається випадковими заробітками. Ця група таїть
у собі соціальну злість (лють), певною мірою “бунт” проти способу життя
і цінностей середнього класу.
Поняття “прекаріат” – неологізм, створений із комбінації слів
precarious (лат. – нестійкий) та “пролетаріат”. У будь-якому суспільстві
частину громадян можна назвати прекаріатом. Професор Єнського
університету К. Дьоре (Klaus Doerre) у своїх численних розвідках та
інтерв’ю говорить про зменшення чисельності “середнього класу” й
зростання кількості прекаріату в Німеччині. В Україні – десятки мільйонів
представників прекаріату, і його ряди масово поповнює молодь. Один із
сучасних соціальних економістів Великої Британії Ґ. Стендінґ так
характеризує людину прекаріату: з одного боку, це особа, в якої немає
базових гарантій життєзабезпечення (зайнятості, житла, повновартісного
харчування, набуття професійних навичок). З іншого боку, вона
покладається лише на пряму грошову винагороду, не сподіваючись на
пенсію, допомогу з безробіття тощо, адже не має професійної
ідентичності [4, с. 56]. Типовий представник прекаріату – людина, яка
живе на межі зубожіння. Сьогодні це мільйони молодих людей із вищою
освітою і без упевненості в майбутньому, людей, які працюють на
депресивних роботах з важкими умовами праці; “непрацездатних” та
мігрантів. Крім того, розпач людини, зумовлений відсутністю виходу з
ситуації, може посилюватися словами осуду з боку політиків та
представників “середнього класу”, які натякають на лінощі, суспільну
безвідповідальність, відсутність цілі. Унаслідок цих переживань
внутрішній світ особи наповнює соціальна злість. Саме соціальна злість –
той ірраціональний чинник, який радикалізує всі можливі волл-стріти та
майдани.
Стратегія трансформації життєсвіту представника прекаріату на
життєсвіт, вибудуваний на невідчужених, одухотворених зв’язках між
особою та її соціальним оточенням, має передбачати не лише моральні
вимоги й соціалізаційні стратегії. В українському контексті важливе не
тільки посилення власної відповідальності людини, а й її досяжність до
ключових активів сучасного суспільства. Ідеться про якість часу, простору,
знання. Якість часу – один із основних активів, проте доступ до
опанування цього ресурсу не є рівним для всіх. Час – це тривалість,
швидкість розгортання процесів, їхній темп і ритм. Людина прекаріату не
має достатньої можливості часового контролю за подіями власного
життя. В умовах безробіття час навіть на мізерне дозвілля ущільнюється,
адже потрібно викроювати його на подолання різноманітних соціальних
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бар’єрів (наприклад, бюрократичних), на пошук і виборювання чергового
тимчасового робочого місця. Представники “середнього класу” мають
доступ до якіснішого простору, який забезпечує автономність особи,
комфорт та сприяє самореалізації. Натомість людина прекаріату
перебуває в ущільненому соціальному просторі (малогабаритне житло,
громадський транспорт тощо). Вона відчуває скорочення об’єктів
“суспільного надбання” (парків, бібліотек та ін.). Бізнес і торгівля (вуличні
кафе) захоплюють та відгороджують громадський простір біля пам’яток
архітектури, скульптур, фонтанів, роблячи його недоступним для
представника прекаріату. Не менш проблемним є доступ до ресурсу
знань, практика постійної перекваліфікації, опанування навичок без
перспектив реалізації.
Представник прекаріату завжди є активним учасником
соціальних конфліктів, їх важливою складовою. Однак боротьба за “свій
світ” у нього пов’язана з ціннісними диспозиціями його великої
соціальної групи. Людина українського Заходу орієнтувалася й
налаштовувалася на вартості західного європейського світу, її внутрішній
світ здійснив певний демократичний транзит. Людина промислового
українського Сходу десятиліттями перебувала в замкненому
символічному просторі радянського часу, її життєвий світ наповнювали
ілюзорні вартості минулої доби. Символічний простір, а не лише
соціальна ситуація, в якій опинилася українська людина прекаріату,
зумовили специфіку її життєвого світу. Спільні переживання людей із
різних регіонів – хвилювання через втрату прав, гарантій та професійної
ідентичності. Представник прекаріату відчуває тривогу, відчуженість,
апатію. Робить не те, що хоче, і багато такого, чого не хотів би. Коли
працює для інших, у нього виникає відчуття, що його використовують,
обдурюють. Людина прекаріату є тривожною через невизначеність. Вона
усвідомлює не тільки те, що балансує на межі, коли одна помилка може
коштувати їй надто багато, а й те, що посада, яку вона обіймає, уже давно
не відповідає її кваліфікації. Для представника прекаріату властивою є
аномія – стан, який спонукає до свавілля, руйнівної суспільної поведінки.
Альтернативу “людині тоталізаційної дії”, або “людині маси”
Г. Марсель вбачає у створенні щонайменше символічного простору, який
сприяв би формуванню самоусвідомлення й суб’єктифікації [2, с. 208].
Адже символічний простір українського Півдня-Сходу був не лише
неукраїнським, а й відтворював, моделював на цих теренах тоталізаційну
самосвідомість людини замість солідарної колективної відповідальності.
Вона має загальнолюдський характер, є первинною, хоча не вступає у
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протиріччя з іншими типами відповідальності: замісною й
корпоративною, а надбудовується над ними, зазначає О. Терешкун [3,
с. 35]. У відповідь на запитання про механізм реалізації солідарної
відповідальності Г. Йонас вибудовує “евристику страху” [1, с. 129]. Саме
вона є дієвим механізмом, що спонукає до відповідальності. Страх – те,
чого люди хочуть уникнути, те, що загрожує майбутньому людства, його
самозбереженню. Оцінюючи можливі наслідки певної дії, беруть до уваги
не стільки блага, до яких вона здатна призвести, скільки зло, яке може
спричинити. Тому передчуття спотворення образу людини провадить до
розуміння необхідності зберегти її сутність. “Евристика страху” –
неоднозначний і суперечливо оцінюваний концепт, адже орієнтація на
найбільш песимістичні прогнози може зумовити блокування розвитку.
Проте Г. Йонас упевнений, що евристика страху – не відмова від дії, а
спонука до дії, пошук найбільш оптимальних варіантів розв’язання
соціально-економічних та соціально-психологічних проблем людини
прекаріату.
Отже, зміст “життєвого світу” – психологічна, духовна відповідь
людини на багатоманітність соціальних “викликів”, що оточують її та
тиснуть на неї. Життєсвіт – складний синтез особистісних, культурних,
соціальних та інших елементів. Кожен елемент пов’язаний із моделями
інтерпретації або фоновими уявленнями про культуру та її вплив на дію,
про відповідні зразки соціальних відносин (про суспільство) і про те,
якими є люди (про особистість) і як їм треба чинити. Сьогодні усім
громадянам, особливо тим, хто здійснив демократичний транзит у бік
європейської цивілізації та її цінності свободи, важливо відчувати
солідарну (родову) відповідальність. Така зміна, нова сенсовна
наповненість життєсвіту людини є концептуальним орієнтиром для
теоретичного моделювання соціальної реальності. Вивільнення
практичної мудрості, на моє переконання, можливе через культивування
ситуативного морального судження. Його треба виробляти спільно в
руслі гуманітарного діалогу між суспільними інститутами. Тамування
(подолання) соціальної люті людини прекаріату можливе не лише через
реформування української економіки. Паралельно соціальні інститути
мають працювати над формуванням спільних колективних суджень про
суспільний ідеал, героїчне в історії тощо. Українська ситуація засвідчила,
що жителі різних регіонів потребують діалогу щодо формування спільної
колективної відповідальності за долю України. Солідаризм щойно
народжується, невідповідність моральних суджень груп виявляє певний
розкол, суперечність у системі цілого (держави, закону). Тому важливе
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завдання практичної соціальної психології та філософії – розглянути цю
українську суперечність, що призводить до конфлікту. Науковці мають
шукати оптимальні моделі (наприклад, оперті на Габермасову теорію
комунікативної дії), які сприяють відтворенню життєсвіту через
зміцнення культури, інтеграцію суспільства, підвищення добробуту.
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Тетяна Партико
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Психологічний, або душевний комфорт розглядають як
злагодженість психічних процесів і функцій, відчуття цілісності,
внутрішньої рівноваги людини. Він залежить від наявності чітких цілей,
ресурсів та умов для їх досягнення, успішності реалізації планів діяльності
й поведінки [3]. Здебільшого психологічний комфорт досліджують у
контексті соціокультурних, соціально-економічних та соціальнопсихологічних особливостей осіб юнацького та зрілого віку [1; 2; 4].
Проблему психологічного комфорту працевлаштованих осіб пенсійного
віку в психології вивчено недостатньо.
Обстежено 50 осіб пенсійного віку (60 – 79 років). Середній вік – 65
років. За напрямом освіти склад респондентів такий: 44 % мають технічну
освіту, 22 % – педагогічну, 16 % – економічну, 18 % – медичну, гуманітарну
та інші. Більшість опитаних оцінила свій матеріальний стан і стан
здоров’я як добрий (74 % і 60 % відповідно). Почуття їх психологічного
комфорту вимірювали за допомогою шкали психологічного комфорту
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К. Ріф (адаптація Т. Шевелькової, П. Фесенко). Завдання дослідження –
з’ясувати особливості психологічного комфорту залежно від рівня освіти,
зміни галузі працевлаштування порівняно з тією, за якою здобуто освіту,
статусу на роботі та статі.
За рівнем освіти розподіл опитуваних такий: 66 % мають вищу
освіту, 34 % – середню та середню спеціальну. Працевлаштовані
пенсіонери з вищою освітою вважають свій психологічний комфорт
вищим, ніж ті, хто має середню/середню спеціальну освіту (t=2,064,
р=0,044). Насамперед це виявляється у показниках особистісного
зростання (t=2,705, р=0,009) і цілеспрямованості життя (t=3,644, р=0,000).
Більш відкриті до нового досвіду, краще усвідомлюють реалізацію свого
потенціалу і виявляють більше зацікавленості життям працевлаштовані
пенсіонери з вищим рівнем освіти. Вони також оптимістичніше
оцінюють сенс прожитого і теперішнього життя, краще відчувають його
спрямованість. Характерна особливість структури психологічного
комфорту пенсіонерів із вищою освітою, які працюють, – тісний
взаємозв’язок усіх його показників: позитивні взаємини з іншими (0,837),
управління оточенням (0,840), особистісне зростання (0,818), ціль у житті
(0,816), самоприйняття (0,822), крім показника автономії. Самостійність і
незалежність, яка характеризує автономію людини, більш окреслена у
молодших за віком осіб. Натомість у єдиній структурі психологічного
комфорту працевлаштованих пенсіонерів, які мають середню/середню
спеціальну освіту, поєднуються такі показники: автономія (0,760),
управління оточенням (0,579), особистісне зростання (0,774), ціль у житті
(0,865) та самоприйняття (0,718). До структури не увійшов такий
важливий показник, як позитивні взаємини з іншими. Більш довірливі та
емпатійні стосунки притаманні старшим за віком особам.
30 % респондентів на момент обстеження змінили галузь
працевлаштування порівняно з тією, за якою здобули освіту. Для
пенсіонерів, які не змінили галузі, характерна тісна інтеграція всіх
показників психологічного комфорту (факторні навантаження – в
діапазоні від 0,573 до 0,872). В осіб, які в пенсійному віці працюють не в тій
галузі знань, за якою здобули базову освіту, психологічний комфорт
передбачає, насамперед, особистісне зростання (0,904), життєві цілі
(0,804), самоприйняття (0,718) і рівень освіти (0,791). Нижче свій
психологічний комфорт (-0,505) оцінюють ті особи, які змінили галузь і не
дуже задоволені матеріальним станом (-0,548). Водночас у них
недостатньо чітко окреслені життєві цілі (-0,509), вони більш залежні від
думки навколишніх (-0,886). Управління оточенням (0,690) та позитивні
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взаємини з іншими (0,866) разом із самоприйняттям (0,501) виявилися
вагомими для старших за віком пенсіонерів цієї групи (0,752).
Рівень освіти визначатиме життєві цілі без огляду на зміну галузі
працевлаштування (r=0,429; r=0,527): ширшу життєву перспективу
вбачають пенсіонери з вищою освітою. Якщо особи пенсійного віку
працюють не в тій галузі, у якій здобули освіту, вони більш схильні до
самореалізації та особистісного зростання, якщо мають вищу освіту
(r=0,685); ті з них, які задоволені своїм матеріальним станом, ефективніше
використовуватимуть свої можливості, і в такий спосіб управлятимуть
оточенням (r=0,556).
Залежно від статусу у сфері зайнятості, 64 % респондентів
виявилися підлеглими, 28 % – керівниками, 8 % респондентів було важко
визначитися. Пенсіонери-керівники оцінюють себе як таких, що мають
вищий психологічний комфорт (t=-2,669, р=0,01), насамперед завдяки
кращій
здатності
управляти
оточенням
(t=-2,118,
р=0,039),
цілеспрямованості (t=-2,717, р=0,009) і позитивному самоставленню (t=2,033, р=0,048). Більш сформованою є також факторна структура
психологічного комфорту осіб, які обіймають керівні посади. Усі
показники психологічного комфорту увійшли до одного фактора з
високими факторними навантаженнями (від 0,695 до 0,968).
На відміну від них, у пенсіонерів-підлеглих автономія як свідчення
самостійності та незалежності людини вилучена із загальної структури
психологічного комфорту. Проте молодші за віком особи (-0,832) здатні
продемонструвати відповідний рівень незалежності (0,709), що
підтверджує також кореляційний аналіз (r=-0,370).
За статтю серед досліджуваних – 48 % жінок та 52 % чоловіків.
Чоловіки вважають свій рівень психологічного комфорту вищим, ніж
жінки (t=2,554, р=0,013); досягають цього насамперед завдяки кращій
здатності управляти оточенням (t=2,342, р=0,023). Суттєво відрізняється
факторна структура психологічного комфорту у чоловіків та жінок. У
чоловіків вона більш інтегрована й охоплює усі її показники з високими
факторними навантаженнями (від 0,784 до 0,903), крім показника
автономії. Автономія вища (0,645) у молодших за віком чоловіків (-0,856).
Факторна структура психологічного комфорту жінок не є такою
однорідною і формує три комплекси. Перший містить особистісне
зростання (0,746) та життєві цілі (0,677), які, відповідно, вищі у статусних
жінок (0,609) із вищою освітою (0,828). Другий поєднує самоприйняття
(0,887) та особисту автономію жінки (0,818). Третій передбачає загальний
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показник психологічного комфорту (0,552), здатність управляти
оточенням (0,769) та позитивні взаємини з іншими (0,919).
Роль освіти у відчутті психологічного комфорту для
працевлаштованої жінки-пенсіонера засвідчують і зазначені вище
результати факторного аналізу, і кореляційний аналіз: жінки з вищою
освітою більше схильні до особистого зростання й самореалізації
(r=0,552), вони також чіткіше усвідомлюють цілі свого життя (r=0,529),
порівняно з чоловіками, для яких освіта є окремим фактором (0,906).
Отже,
свій
психологічній
комфорт
вище
оцінюють
працевлаштовані пенсіонери-керівники з вищою освітою. У них також
більш сформована структура психологічного комфорту; найбільше це
стосується чоловіків, які не змінили галузі працевлаштування порівняно
з базовою освітою. Значну роль у зростанні психологічного комфорту
працевлаштованих пенсіонерів відіграє усвідомлення цілей та сенсу
життя, а також наявність вищої освіти. Особливо вища освіта впливає на
психологічний комфорт жінок.

1.
2.
3.
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Вікторія Гупаловська
ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ СЕКСУАЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТА
ПСИХОЛОГІЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ
Сексуальність є предметом щонайменше двох дисциплін –
сексології та психології сексуальності. Сексуальність – поліаспектний
феномен. У сексології вирізняють принаймні три його аспекти:
біологічний, психологічний, культуральний. Низка авторів (В. Мастерс,
С. Діденко, Н. Акімова) виокремлюють також педагогічний, клінічний,
правовий,
поведінковий
аспекти.
Багатоаспектність
феномену
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сексуальності та міждисциплінарний характер сексології і психології
сексуальності зумовлюють множинність визначень сексуальності людини.
Навіть у сучасній сексології, яка від початку свого заснування близько 70
років тому спиралася на медико-біологічну парадигму (А. Кінзі,
В. Мастерс), уже у 80-х роках ХХ ст. остаточно перестали вважати
сексуальність суто біологічною, інстинктивною. І хоча не можна
ігнорувати фізіологічну складову, сексуальність почали трактувати значно
ширше, як поведінковий, психологічний, культурний, моральний,
ціннісно-духовний феномен.
Отже, є щонайменше два основні напрями визначення
сексуальності: у вузькому і широкому розуміннях. Представники медикобіологічного підходу розглядають сексуальність людини як сукупність
психічних і фізіологічних реакцій, переживань і вчинків, пов’язаних із
виявом і задоволенням статевого потягу (Г. Васильченко, І. Кон, Р. Уейлен,
О. Люлько, В. Холодний, М. Єкімов, В. Мак-Дугал). Ширше розуміння
терміна “сексуальність” запропоновано в більш сучасних працях
В. Мастерса, В. Джонсон, Г. Келі, А. Лоуена, Р. Корсіні та А. Ауербаха, за
твердженням яких, сексуальність людини – “широка сфера
функціонування, від основних фізіологічних відмінностей між чоловіками
та жінками і до якостей, що характеризують маскулінність та фемінність,
латентну та маніфестну сексуальну поведінку” [3], [5].
І. Кон 1990 року подає визначення сексуальності як
характеристики сексуального потягу, сексуальних реакцій, сексуальної
активності і т. ін. А майже через 15 років той самий автор окреслює
сексуальність як стрижневий аспект буття людини упродовж усього її
життя, згадуючи в контексті цього феномену стать, гендерні ідентичності
і ролі, сексуальну орієнтацію, еротизм, задоволення, інтимність і
репродукцію [2].
Є чимало визначень і трактувань сексуальності, що свідчить про
відсутність одного загальновизнаного підходу до предмета явища і моделі
сексуальності. За Ю. Прокопенком (1999), сексуальність – ставлення
людини до сексуального життя. Г. Дерягін (2008) говорить про
сексуальність як сукупність психофізіологічних і емоційних реакцій,
переживань і вчинків людини, пов’язаних із виявом і задоволенням
статевого потягу. Згідно з А. Лоуеном (1998), сексуальність – біологічний
процес, який залежить від наявності надлишкової енергії, яка необхідна
для його здійснення. Сексуальність – засіб виявлення сутності любовних
відносин (Allen-Ohm, 1978). Сексуальність – фізіологічні процеси, техніка
і маніпуляції, які дають насолоду (Obuchowski, 1977). Сексуальність –
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специфічна психосоматична мова тіла, форма апріорно невербалізованої
комунікації (Loewit, 1978) [2], [6]. Сексуальність – термін, який
використовують для позначення сексуального задоволення, отриманого
від будь-якої ділянки тіла чи органа, а не тільки геніталій (З. Фройд) [7].
К. Імелінський подає у своїх працях багато визначень
сексуальності. Сексуальність – один із основних чинників, які спонукають
людей до інтерперсональних контактів і зв’язків. Сексуальність –
вроджена потреба і функція людського організму, подібно до процесів
дихання, травлення та ін. Сексуальність – основа активності, яка не лише
спрямована на сексуальне задоволення, а й зумовлює чимало інших форм
поведінки, хоча вони й не призводять до сексуальних контактів.
Сексуальність – один із основних двигунів, які об’єднують людей і
формують їх багатовимірне спільне життя. Сенс сексуальності – у
створенні певних стосунків і зв’язків між партнерами, в утворенні єдності
із двох осіб протилежної статі [1].
Отже, за визначеннями західних науковців, сексуальність як така
– здатність до збудливості та сексуальної реакції. Однак варто враховувати
етіологію терміна. “Sex” в англійській мові – стать, отже, “sexuality”
дослівно означає “статевість”, хоча ми говоримо “сексуальність”, і це –
калька з англійської. В українській мові існує слово “стать”, і в сексології,
у рамках медико-біологічного підходу, коли йдеться про сексуальність як
збудливість та здатність до сексуальної реакції, українською адекватно
було б вживати термін “статевість”.
Причина “зміщення” значення терміна “сексуальність” у бік
медико-біологічного підходу – у витоках сексологічних знань. Статеві
вияви, статеву поведінку людини почали досліджувати саме біологи і
лікарі. Амбруаз Паре, Везалій на початку епохи Відродження, Іван Блох,
Ріхард Крафт-Ебінг не межі ХІХ – ХХ століть, А. Кінзі, В. Мастерс,
Г. Васильченко у середині ХХ століття були піонерами сексології кожен
свого часу.
Так сформувалися науки сексологія та сексопатологія.
Дослідники-лікарі, звісно, зазначали й психологічні аспекти. Вільям
Мастерс, Вірджінія Джонсон і Гері Келі писали, що сексуальність людини
виходить далеко за межі фізіологічної реактивності. Вони виокремлювали
п’ять аспектів сексуальності, із яких лише два – медико-біологічні:
анатомо-біологічний як основа виникнення сексуальності і клінічний, що
вивчає можливості лікування. Інші аспекти – психологічний,
поведінковий, культурний, дослідники додають також моральноетичний, соціальний, правовий – роблять зовсім інші акценти в науці.

100

Отже, потреба вивчати “психосексуальну активність людини” (термін
Є. Кащенка) [2] виходить за межі сексології і добре узгоджується з
контекстом психології сексуальності. Але чи можна в рамках психології
сексуальності ототожнювати статевість і сексуальність?
За визначенням Є. Кащенка, людська сексуальність – надзвичайно
яскраве явище, зумовлене об’єктивними і суб’єктивними аспектами,
внутрішньоособистісними та позаособистісними чинниками, які
охоплюють сукупність біологічних, психологічних, соціальних,
культурних процесів, пов’язаних із виявом та задоволенням статевої
функції. Однак дослідник акцентує, що відсутність загальновизнаної
концепції сексуальності змушує визначати її описовими категоріями. Він
також
визначає
психологію
сексуальності
як
сукупність
міждисциплінарних знань про життя людини, зумовлене її
психосексуальною активністю.
Прихильник концепції динамічної психіатрії Г. Амон пише, що
конструктивна сексуальність, інтегрована в цілісну психічну активність
індивіда, означає здатність до встановлення зрілого партнерського
симбіозу як взаємозбагачувального єднання самодостатніх особистостей,
спрямованого на “відкриття” партнера, відчування його унікальності, а
також безумовне тілесне, душевне і духовне злиття. Таке єднання не
зумовлене суто біологічними потребами, воно не залежить від рольових
фіксацій і страхів, що допускає можливість вийти з нього без руйнівного
почуття провини та переживання втрати [7].
Отже,
психологія
сексуальності
як
наука
поступово
відокремлюється від сексології. Однак досі не розмежовано кордони
досліджень і предметів наук. Попри те, що таке розділення виглядає як
самозрозуміле й логічне, нині в літературі не зафіксовано відповідного
методологічного доробку. На нашу думку, доцільно виокремити
“статевість” (сексуальність у контексті медико-біологічному) як предмет
сексології, а сексуальність (у контексті психологічному) вважати
предметом психології сексуальності.
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Інна Галецька
МОЖЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА
ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Віртуальний світ соціальних мереж глибоко проникнув у всі
аспекти
життя,
став
територією
спілкування,
специфічним
часопростором самореалізації. Соціальні мережі – не лише простір для
комунікації, а й засіб самопрезентації, як поведінковий вияв Я. Аналіз
віртуальної самопрезентації та активності в соціальних мережах дає
значні можливості для оцінювання психологічного здоров’я особи.
Аналізуючи психологічну сутність віртуальної самопрезентації,
виокремлюють два підходи: 1) “дефіцитарний”, згідно з яким, віртуальну
особистість створюють через незадоволення реальною ідентичністю, щоб
реалізувати потреби та виявити ті аспекти свого “Я”, які не вдається
втілити в реальному житті; 2) “креативний”, який зосереджує увагу на
нагоді отримати новий досвід як самоцінне прагнення, як власне “пошук”
[2]. Віртуальна самопрезентація в соціальних мережах є виявом
особистості власника персональної сторінки, проте може відображати і
Я-реальне, і Я-ідеальне чи Я-презентаційне. Водночас створений образ
здатний впливати на особистість його автора, механізми цих
реципрокних зв’язків складні й малопередбачувані. Активність у
соціальних мережах містить чимало інформації про особистість, її
когнітивну сферу, ціннісно-мотиваційну, почуття гумору, рівень
інтелекту, знань та зацікавлень, емоційне саморегулювання тощо.
Оцінюючи стан психологічного здоров’я та психологічних проблем,
потрібно враховувати одержану із соціальної мережі інформацію,
зіставляючи її з відомостями про функціонування особи в реалі [1].
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У віртуальному середовищі самопрезентація та ідентифікація,
водночас зазначені на сторінці реальні інтереси користувача соцмережі,
виявляються особливо яскраво. А в разі наявності відомостей про
психологічні якості особи в реальному житті, можуть істотно
доповнювати образ особи. Оскільки віртуальна самопрезентація часто
апріорно дозволяє деяку демонстративність, то віртуальний образ має
потенційно більше прав на вільнодумність, порушення правил, існування
як незалежне альтер-его. Віртуальна самопрезентація та віртуальний
образ Я здійснюється на когнітивному рівні через писемні формулювання
думок, коли внутрішній образ, а також внутрішні переживання
виявляються через текстовий опис (та/або зображення). Особливість
віртуальної самопрезентації також у тому, що вона триває в інакшому
часовому вимірі – часу на осмислення або значно більше, ніж зазвичай,
або занадто мало (у чат-діалозі). Крім того, пізніше допис можна
безслідно
видалити,
скорегувати.
Зворотний
бік
віртуальної
самопрезентації пов’язаний зі зворотним впливом створеного образу
внаслідок осмислення віртуального образу Я та ціннісних орієнтирів
власної діяльності, формування позитивно-схвального чи негативного
ставлення до нього, віртуальної реконструкції власної ідентичності.
Наявність значної кількості соціальних мереж різного
спрямування дає змогу створити кілька віртуальних самопрезентацій.
Зміст та наповнення профілю залежать від спрямування соціальної
мережі, хоча досить часто мережі є дзеркальним відображенням одна
одної. Віртуальні сторінки також створюють, щоб привернути увагу до
відповідної інформації, прорекламувати її, тоді фактично нереально
оцінити особистість власника сторінки, лише зіставно з її метою.
Окремим феноменом є поява декількох сторінок у межах однієї
соціальної мережі. Вони зазвичай є “друзями” й іноді навіть дискутують
між собою. Створення декількох віртуальних об’єктів можна
інтерпретувати
як
наявність
внутрішньої
амбівалентності
та
незадоволеної потреби соціального сприйняття, що може свідчити про
виразний внутрішній конфлікт, коли внутрішню дефіцитарність
намагаються замаскувати демонстрацією креативності. Наявність
альтернативних сторінок в однієї особи привернула увагу в контексті
аналізу можливості виявити суїцидальний ризик на основі
спостереження за активністю в соціальних мережах [1] та деяких
подальших спостережень. Варто зазначити, що інколи паралельні
сторінки виникають через втрати паролю для входу в профіль, але в
цьому разі на одній із них активність давно припинено.
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Оцінювати психологічне здоров’я на підставі аналізу активності в
соціальних мережах треба комплексно й утримуючись від категоричних
висновків. Сторінка в соцмережах здатна багато розповісти про її
власника [4], проте ця інформація досить неоднозначна й потребує також
урахування типу соціальної мережі [6]. Згідно з результатами досліджень,
рівень нарцисизму позитивно корелює зі великою кількістю друзів та
переважанням Я-твітів [3]. Окрім високого рівня нарцисизму, значна
активність у соцмережах та Я-промоційний контент може бути
пов’язаний із низькою самооцінкою [5]. Аналіз активності у соціальних
мережах дає змогу виявити суїцидальні наміри [1], тому на віртуальну
самопрезентацію доцільно звертати увагу тим, хто працює з особами
групи підвищеного суїцидального ризику.
Отже, аналізуючи активність особи в соціальній мережі, щоб
оцінити її психологічне здоров’я та ймовірні психологічні проблеми,
треба зважати на можливу невідповідність віртуального образу Я
реальному. Однак створений віртуальний образ Я все-таки репрезентує
певний аспект істинного Я. Щоб оцінити особистісні якості, враховують
зазначене в профілі ім’я та його формулювання, аватар, специфіку
заповнених відомостей про себе, перелік спільнот, фотографії, кількість
друзів, статуси тощо. Зважають на особливості заповнення сторінки:
зміст, кількість, характеристика постів. Зміна звичного рівня активності
може бути зумовлена і ситуативними чинниками, і глибокими
переживаннями або бути виявом екзистенційної фрустрації, справжньої
життєвої кризи, своєрідним криком про допомогу. Слід враховувати
специфіку спільнот, членами яких є особа, оскільки темоцентрованість
спілкування в групах здатна мати вагомий вплив [1]. Оцінювання
особистісних якостей особи та її психологічного здоров’я на основі її
віртуальної самопрезентації та активності в соціальних мережах має
неабияке значення і для виявлення груп ризику, і як додаткова
можливість
у
доборі
персоналу.
Складність
пов’язана
із
багатоаспектністю
такої
активності,
необхідністю
враховувати
співвідношення серйозності-гри у діях особи, динамікою тенденцій
соціальних мереж.
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Надія Левус
МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
Мета дослідження – емпірично виявити відмінності у
мотиваційній спрямованості студентів різних форм навчання, які
здобувають спеціальність “Психологія”. Досліджувані: 120 студентів, з яких
40 – денної форми навчання, 40 – заочної форми навчання; 40 – Інституту
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Методика:
1) “Рейтинг цінностей і потреб персоналу” Д. Райгородського,
2) “Діагностика соціально-психологічних установок особистості у сфері
мотивацій і потреб” О. Потьомкіної. Статистично значущі відмінності
перевірено за допомогою програми STATISTICA опції ANOVA за тестом
Шефе (Scheffe Test).
Результати дослідження. Серед показників рейтингу цінностей
статистично достовірно різниться інтегральний показник прагнення до
авторитету серед співробітників у студентів денної форми навчання та
студентів післядипломної освіти (p=0,015, p<0,05). Тобто здобувачі другої
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вищої освіти потребують більшої поваги, підтримки серед співробітників.
Очевидно, що соціальні зв’язки, встановлені в процесі професійної
діяльності, є для них додатковим фактором стимулу, який сприяє
доланню труднощів та допомагає пережити негаразди.
Також є відмінності за шкалою “Свобода вибору і зміни виду
професійної діяльності” у студентів денної форми навчання та студентів
післядипломної освіти (p=0,02, p<0,05). Такі показники можуть свідчити
про те, що студенти денної форми навчання, на відміну від здобувачів
другої вищої освіти, прагнуть самостійно обирати вид професійної
діяльності після закінчення навчання. Незважаючи на те, що студенти
здобувають професійну освіту не вперше, зміна професійної діяльності не
є для них мотиваційним фактором, що, очевидно, пов’язано з життєвим
досвідом, якого ще не мали змоги здобути студенти стаціонару. У цьому
разі свобода вибору є прагненням молоді до професійного
самовизначення, яке відбувається в процесі пошуків бажаного місця
праці.
Суттєво відрізняються показники соціально-психологічних
установок особистості у сфері мотивацій і потреб, а саме: орієнтація на
працю та на гроші більш виразна в студентів заочної форми навчання,
порівняно з тими, хто здобуває другу вищу освіту (p=0,004, p<0,05).
Установка на працю та на заробіток є найвагомішою для студентів
заочного відділення. На другому місці за цим показником – студенти
стаціонару, на третьому – студенти, що здобувають фахові знання за
новообраною спеціальністю, навчаючись удруге у вищому навчальному
закладі. Можливо, це зумовлено тим, що студенти-заочники лише
розпочали свій професійний шлях, тому праця, яка дає заробіток, є для
них визначальним мотиваційним чинником. Натомість серед студентів із
другою вищою освітою більшість має достатній чи значний професійний
досвід (незалежно від сфери діяльності), і психологія для них не є
найпершим способом заробітку.
Висновки. Результати порівняльного аналізу свідчать, що всі три
групи досліджуваних вважають більшість важливих подій, які
відбуваються в їхньому житті, наслідком власних вчинків, відчувають свою
відповідальність за події і за те, як складається їхнє життя загалом. Для
групи досліджуваних денної форми навчання характерна більша
впевненість у своїх знаннях, уміннях, навичках, які вони зможуть
застосувати в майбутньому і досягти успіху. У студентів заочної форми
навчання переважає прагнення до престижної й високооплачуваної
професійної діяльності. Для групи досліджуваних, які здобувають другу

106

вищу освіту, важливішими є комфортність умов праці та компетентність
у налагодженні контактів із навколишніми.

Олена Штепа
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
У сучасному менеджменті освіти, педагогіці й педагогічній
психології феномен об’єднаного професійного та особистісного
саморозвитку особистості розглядають із позиції неперервної освіти.
Неперервну освіту трактують як процес особистісного, соціального і
професійного розвитку людини упродовж її життя, який вона здійснює
задля удосконалення якості життя окремої особи та суспільства загалом
(Р. Даве за О. Гулай [1]). Т. Левченко підкреслює, що неперервна освіта є
умовою збагачення творчого потенціалу й можливостей особистості,
реалізування її здібностей та набуття компетентності [4]. Мету
неперервної освіти вбачають у поповненні знань [1], у здобутті шансу на
самоздійснення й самоствердження в демократичному суспільстві [5], у
розвитку здібностей і можливостей, а також у різнобічному розвитку
особистості [3].
Визначення саморозвитку як очікуваної центральної властивості
суб’єкта неперервної освіти ми зіставили з результатами дослідження
С. Кузікової, якими обґрунтовано, що критерієм саморозвитку
особистості є актуалізованість її психологічних ресурсів [2, с. 133]. На
теоретичному рівні ми припустили, що очікуваною зміною особистості
суб’єкта неперервної освіти є актуалізування його психологічної
ресурсності. Як суб’єкта неперервної освіти ми охарактеризували особу,
якій понад18 років і яка здобуває або здобула базову професійну освіту та
сформувала власну особистісну готовність до майбутньої професійної
діяльності у ВНЗ, удосконалила свою професійну компетентність у
системі післядипломної освіти, з власної ініціативи упорядкувала
життєвий світогляд (зокрема й фаховий) за програмою системи
особистісного саморозвитку поза межами вищого навчального закладу.
На наш погляд, формування професійних умінь та актуалізування
особистісних властивостей суб’єкта навчання відбувається в такій
послідовності: окремі компетенції актуалізуються й згодом інтегруються
у відповідний вид компетентності. Якщо така актуалізація є частою,
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компетенції трансформуються в особистісні риси, а ті формують
особистісні ресурси, деякі з яких, імовірно, поповнюють психологічну
ресурсність.
Алгоритм
цієї
почерговості
такий:
“компетенція→компетентність→особистісна риса→ресурс”.
Вивчення особистісних властивостей суб’єкта неперервної освіти,
безперечно, потребувало лонгітюдного методу дослідження. Ми обрали
метод поперечного лонгітюду, оскільки нас цікавили інтегральні
особистісні зміни, а не вікові особливості окремих особистісних рис.
Групу досліджуваних сформували 124 особи віком 18 – 76 років, з них 46
осіб віком 20 – 25 років – студенти ВНЗ денної форми навчання, 45 осіб
віком 23 – 53 роки – слухачі Інституту післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки, 33 особи віком 60 – 76 років – слухачі
програми “Інститут 3-го віку” (неформалізована програма навчання поза
межами вищого навчального закладу для пенсіонерів). Ми взяли до уваги,
що респонденти здобули базову професійну й особистісну підготовку у
ВНЗ за різних соціально-економічних систем, а єднало їх те, що всі вони
вивчали курси за напрямом “Психологія”. Отже, у дослідженні ми
з’ясували очікувані зміни особистості суб’єкта неперервної освіти за
гуманітарним
(психологічним)
напрямом.
До
діагностичного
інструментарію увійшли такі методики: шкала компетенцій Хінша та
Вітмана, тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, авторські
опитувальники загальної компетентності, особистісної зрілості,
психологічної ресурсності.
За допомогою порівняльного аналізу за тестом Шефе визначено,
що за віком та за формою навчання учасники дослідження різняться між
собою за одними й тими самими показниками, а саме: рівнем
сформованості життєвої філософії (риса), рівнем сформованості
прагнення до мудрості (ресурс) й доброти до людей (ресурс). Ці
результати засвідчили можливість подальшої інтерпретації результатів
дослідження як даних поперечного лонгітюду.
Покроковий регресійний аналіз дав змогу визначити, що
основними
компонентами
психологічної
ресурсності
суб’єкта
неперервної освіти є, по-перше, професіоналізм як компонента загальної
компетентності, по-друге, автономність як особистісна риса та
компонента особистісної зрілості. Результати кластерного аналізу
(Unweighted pair-group centroid & City-block Manhattan distances)
засвідчили, що компоненти, які перевіряли, генералізуються в такому
напрямі: компетенції, компетентність, риси особистісної зрілості та
компоненти психологічної ресурсності, загальний рівень психологічної
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ресурсності. Отримані результати підтвердили доцільність з’ясування
особистісних змін суб’єкта неперервної освіти через виокремлення
конкретних
компонент
алгоритму
“компетенція→компетентність→особистісна риса→ресурс”.
За допомогою кореляційного аналізу (r=0,35-0,64 (p≤0,001))
уточнено зв’язки між компонентами алгоритму становлення ресурсності.
Зокрема з’ясовано, що основні зміни професійного й особистісного
становлення суб’єкта неперервної освіти відбуваються на рівні компонент
загальної компетентності й компонент психологічної ресурсності.
Зв’язок між ресурсами успіху й творчості, професіоналізмом та
автономністю як компонентами компетентності, ресурсами “доброта до
людей” і “віра у добро” можна вважати магістраллю основних
особистісних змін суб’єкта неперервної освіти. Найбільш значущі зміни
відбуваються під час трансформування автономності з компоненти
компетентності на особистісну рису. Методом порівняльного аналізу за
критерієм Ст’юдента встановлено, що особливості навчання й особистісні
зміни у студентів ВНЗ пов’язані з високим рівнем креативності та
становленням життєвої філософії; у слухачів, які здобувають другу освіту,
– з ресурсами прагнення до мудрості й самореалізації у професії, а у
слухачів неформалізованої форми навчання поза межами вищого
навчального закладу (“Інститут 3-го віку”) – з ресурсами доброти до
людей і віри в добро.
Виокремлення значущих особистісних рис і ресурсів дало змогу
конкретизувати процес особистісного й професійного становлення
суб’єкта неперервної освіти. Отже, креативність ініціює формування
ресурсу успіху під час навчання у ВНЗ. Удосконалення професійної
компетентності в системі післядипломної освіти відбувається в процесі
формування професіоналізму та автономності як основних характеристик
висококваліфікованого фахівця, основні особистісні зміни пов’язані з
набуттям автономністю властивості неперервності, що зумовлює
трансформування особистості в ресурсній конфігурації. Упорядкування
власного життєвого світогляду за допомогою програми системи
особистісного саморозвитку поза межами вищого навчального закладу
сприяє актуалізації в особи ресурсів доброти до людей та віри в добро, які
як показники високого рівня психологічної ресурсності засвідчують
актуалізованість саморозвитку особистості.
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Іван Баклицький
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ
Трансформація соціально-економічної сфери з притаманними їй
ринковими цінностями, формування нової соціально-політичної
системи, перехід в інформаційну епоху змушують систему вищої освіти
бути, з одного боку, гнучкою й адаптивною до цих змін, а з іншого –
здатною до самопізнання щодо ціннісних смислових і мотиваційних
особливостей суб’єктів освітнього процесу – студентської молоді.
Мета дослідження – вивчити ієрархію та специфіку системи
ціннісних орієнтацій студентів університету.
Вибірка респондентів становила 70 осіб.
Гіпотеза дослідження: ціннісні орієнтації особистості студента
зумовлені вродженими задатками, умовами і змістом навчальної
діяльності та взаємозв’язком їх складових, які перебувають у певній
залежності і становлять якісну своєрідну ієрархію та структуру.
Використано комплекс психодіагностичних методик, за
допомогою яких визначено різні аспекти структури та ієрархії ціннісних
орієнтацій.
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Для аналізу експериментального матеріалу застосовано
порівняльний, кореляційний та факторний аналізи.
Для більш повного і якісного розуміння структури та ієрархії
ціннісних орієнтацій студента використано факторний аналіз. Унаслідок
багатофакторного статистичного аналізу, методом головних компонент,
виокремлено чотири основні латентні фактори.
Перший фактор з інформативністю 15,6 %, дисперсії даних у
заданій сукупності, має такі найбільш значущі показники: ціль (-0,824),
процес (-0,711), результат (-0,766), локус контролю – “Я” (-0,772), локус
контролю – “життя” (-0,757), психофізична конституція (0,652), сила – “Я”
(0,614), нейротизм (0,590), що дає підстави назвати цей фактор
“смисложиттєві орієнтації студента”.
У другому факторі з інформативністю 10,3 % виокремлено такі
найбільш значущі показники: приємне дозвілля (0,601), високий рівень
матеріального забезпечення (0,509), соціальна активність для досягнення
позитивних змін у суспільстві (0,531), референтна група (0,534), що дає
змогу розглядати його як “соціальна активність студента”.
Третій фактор з інформативністю 9,3 % виокремлено на базі
показників: стать (0,758), комунікабельність – замкненість (0,586),
допомога та милосердя (0,547), визнання та повага людей і вплив на
навколишніх (0,514), тому його доцільно інтерпретувати як “гендерні
особливості особистості студента”.
Четвертий фактор з інформативністю 5,6 %, дисперсії даних у
заданій сукупності, має найбільш значущі факторні навантаження за
такими показниками: мотивація досягнення успіху та уникання невдач
(0,744), екстраверсія (-0,788), стриманість – експресивність (0,504),
соціальна активність (0,545), тому його доречно назвати “мотиваційні
особливості студентів”.
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Олена Волошок
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК
З РІЗНИМ РІВНЕМ СІМЕЙНОЇ ТРИВОГИ
Сьогодні більшість людей перебуває у стані інформаційного та
емоційного стресу, переживає тривогу та неспокій, невпевненість у
завтра. Сучасна жінка опинилася в непростих умовах, оскільки
хвилюється не тільки за себе, а й за майбутнє своїх дітей, за стабільність
функціонування сім’ї загалом. Крім того, поєднання активності та
відповідальності у професійній та сімейній сферах є додатковим
навантаженням і зумовлює високий рівень психоемоційного напруження
в більшості українських жінок.
Актуальність проблеми зумовила вибір мети дослідження –
розкрити відмінності та взаємозв’язки між особистісними рисами жінки
та її рівнем сімейної тривоги. Об’єкт дослідження – особистісна сфера
жінки, предмет – самоставлення й ціннісні орієнтації жінок із різним
рівнем сімейної тривоги. Групу респондентів сформували 50 жінок
періоду ранньої дорослості (20 – 40 років), які поєднують навчання/роботу
та виховання дітей. З них 30 осіб виховують одну дитину, 16 осіб – двох
дітей, 4 особи – від трьох до п’яти дітей. Опитувані здобувають другу вищу
освіту – психологічну (41 особа) або працюють викладачами гуманітарних
факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (9
осіб).
Використані методики: опитувальник самоставлення В. Століна,
С. Пантелєєва, методика “Ціннісні орієнтації” М. Рокича, опитувальник
“Аналіз сімейної тривоги” Е. Г. Ейдемілера.
Ми припустили, що досліджуваним жінкам властивий
підвищений рівень тривоги і нервово-психічного напруження, оскільки
досить складно поєднувати навчання/роботу і виховання малолітніх дітей.
Друга гіпотеза – що респондентам притаманні такі термінальні цінності,
як щасливе сімейне життя, любов, пізнання, активне діяльне життя, а
серед інструментальних цінностей – освіченість, вихованість, розмаїття
поглядів і чуйність. Третя гіпотеза передбачала, що показники
самоставлення жінок – у межах середніх значень, оскільки для поєднання
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навчання/роботи і виховання дітей необхідна впевненість у собі, а тривога
за правильність рішення здатна негативно впливати на самооцінку. Також
ми припустили, що опитувані з різним рівнем сімейної тривоги мають
відмінності у самоставленні і ціннісних орієнтаціях. П’ята гіпотеза: ми
передбачали наявність обернених взаємозв’язків між виявами сімейної
тривоги і компонентами самоставлення жінок.
Результати дослідження засвідчили, що більшість опитаних має
досить високі показники за такими шкалами, як “самоповага”,
“аутосимпатія”, “самоприйняття”, “самоінтерес” та “саморозуміння” (на
рівні 80 %), та дещо нижчі показники за шкалами “очікування
позитивного ставлення від інших” (на рівні 50 %) і “самозвинувачення” (на
рівні 40 %). Отже, інтегральний показник самоставлення респондентів
досить високий. Можливо, такі результати зумовлені тим, що більшість
жінок вивчає психологію чи працює в цій сфері, а отже, намагається жити
в гармонії з собою. Крім того, досліджувані навчаються для подальшої
професійної реалізації або вже працюють, створили сім’ю, мають дитину
(-ей), що теж здатне суттєво впливати на рівень самоставлення.
За результатами методики “Ціннісні орієнтації” М. Рокича
виявлено,
що
для
більшості
респондентів
найважливішими
термінальними цінностями є щасливе сімейне життя (М=4), здоров’я
(М=4) та любов (М=5), а серед інструментальних цінностей – вихованість
(М=7) і життєрадісність (М=7). Перевага цих термінальних цінностей
досить характерна для осіб періоду ранньої дорослості, коли перед
молодою людиною постає завдання пошуку партнера для спільного
життя, налагодження близьких емоційних зв’язків з іншою людиною.
Домінування життєрадісності як інструментальної цінності в опитуваних
можна пояснити тим, що така цінність здатна бути ресурсом жінки для
подолання стресової ситуації, адже вона додає сили та оптимізму в
розв’язанні труднощів.
Щоб виявити типи досліджуваних за рівнем сімейної тривоги, ми
застосували статистичну обробку даних, зокрема кластерний аналіз. У
результаті аналізу отримали два кластери. До першого кластеру увійшли
жінки з середніми показниками сімейної тривоги, до другого – жінки з
низькими показниками почуття провини, тривоги й нервово-психічного
напруження. Тоді застосували порівняльний аналіз між двома групами
опитаних. Жінки з другого кластеру, тобто з низькими показниками
сімейної тривоги, відрізняються від жінок першого кластеру (М=16,8)
вищими балами за шкалами методики “Самоставлення” (М=22). Тобто
жінки, які не хвилюються надмірно в сімейному середовищі, мають вищу
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самооцінку, краще приймають себе зі своїми перевагами й недоліками,
симпатизують собі та ліпше себе розуміють, на відміну від тих, хто більше
переймається ситуацією в сім’ї. Натомість опитані з середніми
показниками сімейної тривоги мають нижчі показники у самоставленні і
вищий бал за шкалою самозвинувачення (М=5,0), ніж жінки з низьким
рівнем сімейної тривоги (М=3,8).
Крім того, виявлено відмінності між цими групами жінок у сфері
ціннісних орієнтацій. Досліджувані з низьким рівнем сімейної тривоги
більше орієнтовані на такі термінальні цінності, як матеріальне
забезпечення та розваги, а серед інструментальних цінностей домінують
акуратність і терпимість до інших, порівняно з жінками зі середнім
рівнем сімейної тривоги. Це може свідчити, що жінки з низьким рівнем
сімейної тривоги орієнтовані більш прагматично, шукають способи
реалізації і задоволення матеріальних потреб поза сім’єю, а також уміють
відпочивати й радіти життю.
Щоб перевірити останню гіпотезу, застосували кореляційний
аналіз, який засвідчив наявність обернених зв’язків між самоставленням
та всіма шкалами методики “Аналіз сімейної тривоги”. Зокрема
зафіксовано обернений зв’язок між самоповагою і почуттям провини (r=0,58 ), станом тривоги (r=-0,67) та нервово-психічним напруженням (r=0,57). Однак виявлено прямий взаємозв’язок між самоповагою та
термінальною цінністю – цікава робота (r=0,42). Такі результати
статистичного опрацювання можуть свідчити про те, що в процесі
зростання самоповаги знижується рівень сімейної тривоги, почуття
провини та нервово-психічне напруження. Жінки з позитивним
самоставленням високо цінують роботу, яка дає їм задоволення і змогу
реалізувати свій потенціал. Відповідно, вони вміють перелаштовувати
свої думки на іншу сферу активності, надмірно не переймаються
сімейними труднощами.
Отже, перша гіпотеза підтвердилася частково. Лише частина
досліджуваних має дещо підвищений рівень сімейної тривоги (середній
рівень) порівняно з іншими. Друга гіпотеза теж справдилася частково.
Такі цінності, як щасливе сімейне життя, любов, а також вихованість і
освіченість, притаманні опитаним жінкам, проте інших цінностей не
виявлено. Третю гіпотезу спростовано. Більшості досліджуваних властиві
високі показники компонентів самоставлення. І нарешті, четверта і п’ята
гіпотези, про відмінності та взаємозв’язки між виявами сімейної тривоги
й компонентами самоставлення опитаних жінок, підтвердилися
цілковито.
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Рекомендації жінкам із тенденцію до підвищення рівня сімейної
тривоги:

працювати над формуванням позитивної “Я-концепції”,
адже від її рівня залежить емоційне реагування на події. У процесі
зростання самоповаги, самоінтересу, аутосимпатії зменшуються вияви
сімейної тривоги та нервово-психічного напруження;

розвивати в собі цінність терпимості до інших,
толерантності та довіри, таким чином можна зменшити негативні
суб’єктивні переживання;

виявляти зацікавлення іншими сферами діяльності, крім
сім’ї, наприклад, цікавою роботою чи хобі, а також уміти відпочивати й
розслаблятися.

Руслана Карковська
ІНДИКАТОРИ УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ ПРО ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ
Уявлення про політичну владу – один із базових компонентів
політичної свідомості. Первинні владні відносини (між сильнішими і
слабшими, між старшими та молодшими) трансформувалися в процесі
розвитку соціуму й утілилися в політичній взаємодії. Існує пряма
кореляція між зростанням соціальної влади та її політизацією, але навіть
за найвищої інституціоналізації політична влада не втрачає свого
психологічного підґрунтя (властивих їй особистісних характеристик) [1, 2,
3].
Уявлення про державу формується в індивіда під час
безпосередньої взаємодії з представниками державної влади, у процесі
діяльності в правовому та економічному полі цієї держави. За
Н. Хазратовою, у психологічному аналізі ставлення особистості до
держави варто враховувати такі аспекти, як ставлення особистості до
влади та до закону [9]. В уявленнях про державну владу (аспект образу
держави) поєднуються і відносно сталі (політичні цінності, орієнтації), і
динамічні (політичний настрій, ситуативні політичні оцінки) складові
політичної свідомості громадян.
Значна дистанція між політичною (державною) владою і
підлеглими є причиною високого ступеня суб’єктивності уявлень про неї.
Вони часто зумовлені не стільки відображенням її об’єктивних
характеристик, скільки негараздами й успіхами у власному житті [10].
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Політична влада, як і будь-яка інша, не може бути лише раціональною.
Державна влада, що не враховує суб’єктивно-психологічних чинників у
взаємодії з підлеглими (громадянами), ризикує втратити домінантну
позицію [2].
В. Васютинський виокремив чотири основні параметри, які
характеризують взаємодію політичної влади та громадян. Ідеться саме
про параметри, за якими громадяни оцінюють політичну владу:
успішність діяльності влади та її взаємодії з підлеглими (продуктивність,
ефективність, спроможність, парадність); сила (могутність влади);
привабливість (чесність, надійність, приємність тощо); ступінь
легітимності влади [1].
О. Шестопал вивчала уявлення про політичну владу, з’ясовувала
ставлення громадян до різних гілок державної влади: виконавчої, судової,
законодавчої. На основі емпіричних досліджень науковець виокремила
три осі, за якими проходять основні параметри змісту образу політичної
влади: моральність (відповідальність, справедливість, чесність або,
навпаки, лицемірство, безвідповідальність, егоїзм і т. д.); сила;
стабільність [11].
Ще один підхід до досліджень політичної влади – зіставлення
образів ідеальної та реальної влади [6, 11].
С. Нестерова виокремила такі критерії оцінювання образу
політичної влади: привабливість-непривабливість образів; простотаскладність;
сила-слабкість;
активність-пасивність;
агресивністьнеагресивність; відсутність чи наявність суб’єкта; якості, приписувані
владі [7].
Важлива особливість сприймання влади політичної, зокрема
державної, – персоніфікованість. На цьому наголосили і українські, і
зарубіжні автори: Д. Позняк, Ж. Єфремова, Г. Ділігенський та інші [4, 5,
81]. Через ототожнення державної влади з конкретними політичними
лідерами (одна чи кілька осіб) і приписування їм відповідальності за події
в державі, їх образ може набувати символічного значення, втілюючи в собі
систему поглядів, конкретні рух, організацію або й цілу епоху.
Отже, аналіз підходів до вивчення уявлень про політичну владу
дав змогу сформувати перелік показників уявлень про державну владу:
1) суб’єктивна оцінка окремих гілок та органів державної влади
(президент, парламент, судова система, прокуратура, державна фіскальна
служба, місцеві державні адміністрації, органи внутрішніх справ тощо);
2) за характеристиками, які розкривають:
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– ресурсність влади – сила, стабільність (один із виявів сили як
здатності долати опір та протидіяти опонентам);
– моральні якості – відповідальність, справедливість, чесність,
надійність (заслуговує на довіру, діє в інтересах народу);
– способи досягнення цілей – агресивність, жорсткість.
– успішність діяльності – дієвість (уміння досягати цілей),
компетентність, активність;
– легітимність (визнана громадянами), законність (діє в рамках
закону).
Названі вище характеристики дають змогу вивчити індивідуальні
уявлення про державну владу, яку сприймають і персоніфіковано
(конкретний політичний лідер), і знеособлено.
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Христина Турецька
ЗАСТОСУВАННЯ ІМАГІНАЦІЙ У ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ
ПРАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ ПТСР
Імагінація – динамічний психофізіологічний процес, під час якого
особа уявляє, переживає і відчуває (experiences) внутрішню “реальність за
відсутності зовнішньої стимуляції” [7, p. 4].
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – тривожний
розлад, що виник унаслідок впливу травматичної події. Симптоми
тривають упродовж місяця чи більше, й охоплюють три кластери:
повторне переживання – нав’язливі спогади про травматичну подію,
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наприклад, флешбеки або жахи; уникання/оніміння – уникання спогадів
про подію й оніміння емоцій; надмірне збудження [3].
Фоа, Кіан, і Фрідман (2000) подають чотири основні підходи, які
застосовують для лікування ПТСР: когнітивно-поведінкова терапія,
фармакотерапія, психологічний дебрифінг, інші види психотерапії (сюди
автори зарахували Imagery Rehearsal Therapy, психодинамічну терапію,
гіпноз та інші напрями).
Експозиційна терапія – один із видів поведінкової терапії, в процесі
якої пацієнт стикається зі ситуацією, об’єктом, думками або спогадами,
які лякають; вплив триває доти, доки тривога не зменшується. Для
досягнення необхідного ефекту можлива взаємодія і з реальним об’єктом
(in vivo), і з його уявним образом. Фоа, Кіан, і Фрідман здійснили метааналіз 12 досліджень ефективності експозиційної терапії ПТСР
(6 досліджень – із ветеранами війни у В’єтнамі) та підтвердили її
результативність.
Imagery Rehearsal Therapy (IRT) – метод психокорекції нічних жахів,
які є частими симптомами ПТСР, із застосуванням техніки імагінації.
Пацієнтам пропонують записати один із власних жахів, а потім “змінити
жах таким чином, як хочете”, після цього пацієнт уявляє сон із
“модифікованим” сценарієм. Експериментальна перевірка методу
засвідчила значне зниження кількості жахів у групі пацієнтів із ПТСР,
порівняно з контрольною групою, а також в австралійських військових із
ПТСР [4].
Imagery rescripting (IR) – методика, розроблена для полегшення
симптомів посттравматичного стресового розладу в жертв дитячого
сексуального насилля, а також для зміни схем, пов’язаних із наслідками
насилля (безсилля, віктимізація, відчуття себе “внутрішньо поганим”).
Процедура поєднує образну експозицію з переписуванням імагінацій
(зміна сцени насилля під час імагінації). Мета рескрипції полягає в заміні
образу “я-жертва” на Я-образ сильної, компетентної людини, яка більше
не “заморожена” в безпорадному стані. Емпірична перевірка засвідчила
високу ефективність методу для симптомів ПТСР та нічних жахів [1].
Кататимно-імагінативна психотерапія – один із напрямів сучасної
психодинамічної психотерапії, який полягає в уявлянні образів
(імагінації) на вільну або задану психотерапевтом тему (мотив). Це
ієрархічно організована та структурована система методів і принципів
психотерапевтичного застосування імагінації [9]. У психокорекції ПТСР
за методом КІП виокремлюють основні фази роботи [за 11]: 1) початкова
фаза стабілізації, 2) фаза образного опрацювання травматичних подій,
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3) інтеграція травми, 4) завершальний етап роботи, прощання й
переорієнтація. Застосовують мотиви основного ступеня й розроблені
для роботи з травмою, наприклад, “місце внутрішнього спокою і
захищеності”.
Ефективність символдрами в лікуванні ПТСР з’ясували Нільсон та
Ватсбі [8]. Після терапевтичної інтервенції в досліджуваних виявили
значне покращення за всіма симптомами ПТСР – тривога, агресивність,
депресивність, дисоціація, порівняно з початковими показниками.
Отже, терапевтична значущість імагінації полягає в тому, що в
людини, яка уявляє певні образи, виникає відповідна емоційна,
поведінкова або психофізіологічна активність без реальної події-стимулу.
Образи уяви можна використати для зміни фізіологічних процесів,
психічних станів, самооцінки, продуктивності та поведінки.
Застосування імагінативних технік для терапії ПТСР базується на
таких чинниках: реструктуризація та інтерпретація досвіду значно
ефективніша під час використання імагінації [5], оскільки практично
немає різниці в активації частин мозку між образами і реальним
досвідом, навіть коли людина усвідомлює, що образ не є реальним
сприйняттям [1]; позитивні уявлення і релаксації стимулюють виділення
ендорфінів, які зв’язуються з опіоїдними рецепторами в центральній
нервовій системі і блокують передавання больових імпульсів [2];
імагінація допомагає знизити активацію гіпоталамо-гіпофізарнонадниркової осі, що може зумовити зменшення рівня глюкокортикоїдів і
катехоламінів [6], релаксація, через зворотний зв’язок, активує
парасимпатичну нервову систему – зменшується кров’яний тиск,
знижується частота дихання і серцебиття; принципове клінічне значення
має активація “ресурсів” пацієнта – позитивних характеристик
особистості, які можуть бути доступні, щоб зміцнити здатність пацієнта
дати раду минулому травматичному досвіду.

1.

2.
3.
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Світлана Мащак
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У
СФЕРІ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ ЯК
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Вивчення суб’єкта педагогічної діяльності в психології є
системним і багатоаспектним. Упродовж останніх років українські й
зарубіжні науковці здійснили чимало досліджень у галузі професійної
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компетентності педагога, провели моніторинг її розвитку, формування
окремих системоутворювальних компонентів. Однак відсутність єдиного
підходу зумовлює потребу обґрунтованого теоретико-методологічного
вивчення проблеми, зокрема обґрунтування моделі супроводу студентів в
опануванні азів професійної компетентності, технології її формування у
сфері виховання та розвитку учнів [5, 6, 11].
Концептуальні ідеї дослідження ґрунтуються на визнанні, що
розвиток і формування професійної компетентності майбутнього
педагога у сфері виховання та самовиховання, розвитку і саморозвитку
школярів – важлива детермінанта майбутньої професійної діяльності.
Психолого-педагогічний супровід студентів університету в опануванні
основ професійної компетентності в галузі виховання та розвитку
школярів – цілеспрямована, комплексна діяльність, що передбачає
наявність теоретичних знань та врахування закономірностей виховання й
розвитку дітей різного віку, оволодіння інтегрованими знаннями з
психології, педагогіки, методики викладання фахових предметів, уміння
застосовувати їх у реальних ситуаціях взаємодії з одногрупниками,
батьками, викладачами, учителями з учнями, під час педагогічної
практики в школі, нових ситуаціях спілкування, що забезпечують
розвиток особистих і професійних якостей майбутнього педагога.
Професійна компетентність майбутнього вчителя у сфері
виховання, навчання і розвитку є складною особистісно-професійною
системною
якістю,
яка
забезпечує
на
особистісному
рівні
самоорганізацію відповідно до вимог професійної діяльності і
виявляється в актуальному стані в різних формах компетенцій
(психологічної, педагогічної, інформаційної, гендерної та інших). Вони
формуються, поглиблюються, удосконалюються, активно розвиваються
чи зазнають регресивних тенденцій упродовж навчання в бакалавраті,
магістратурі, під час реалізації виховних технологій з боку викладачів, у
взаємодії з широким соціальним оточенням, у процесі засвоєння
морально-духовних цінностей суспільства. Зміст окреслених складових
зумовлений особливостями педагогічної діяльності та професійного
зростання педагога в умовах підготовки у ВНЗ.
Розглядаючи завдання виховання особистості, основні напрями
діяльності педагога у сфері виховання та психологічні засади керівництва
процесом виховання, погоджуємося з думкою професора М. Савчина, що
виховання спрямовує розвиток суб’єктивного світу дитини, сприяє її
усвідомленому прийняттю системи цінностей – суспільних, життєвих,
моральних, духовних, становленню самостійності у розв’язанні складних
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духовних і моральних колізій відповідно до позитивних зразків, ідеалів
суспільства [7, с. 89]. Виховання особистості передбачає взаємопов’язану
діяльність сім’ї, школи та всіх соціальних інститутів, реалізується в
процесах діяльності особистості, а її становлення та розвиток мають бути
добре організованим процесом, ефективність якого значною мірою
залежить від послідовного керування ним на всіх етапах онтогенезу [6, 7,
8, 9]. З огляду на це, модель виховної діяльності педагога професора
М. Савчина дає змогу найбільш цілісно та комплексно представити
професійну компетентність майбутнього педагога у сфері виховання й
обґрунтувати методологічні засади дослідження.

МОДЕЛЬ

виховної діяльності педагога

Моральне та духовне виховання учня, виховання
характеру та волі

Реалізація конкретних ситуативних
виховних впливів

Забезпечення умов виховання, актуалізації
чинників та механізмів виховання

Забезпечення соціально-психологічних умов
для реалізації школярами в усіх ситуаціях
(клас, школа, сім’я, поза школою)
моральних стосунків та моральної взаємодії

Концепція виховної
діяльності

Цілеспрямоване
керування вихованням
і
Забезпечення психолого-педагогічних
умов розвитку
самовихованням школярів

Добір та організація доброчинної, суспільно
корисної та інших видів діяльності

Цілі та завдання
виховної діяльності

Щодо розвитку особистості школяра, вважаємо, що вчитель має
забезпечувати особистісний, психічний і соціальний розвиток учнів,
враховуючи мету та завдання розвивальної взаємодії у системі “вчительучень-батьки-суспільство”. Адже основні концепції психічного й
особистісного розвитку об’єднує теза про те, що в психічному та
особистісному становленні школяра навчання є важливим чинником
формування інтелекту, стійких моральних, естетичних, етичних почуттів,
а взаємодія зовнішніх виховних впливів та внутрішніх змін у мотивах,
потребах,
системі
цінностей
особистості
дитини
стимулює
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самовиховання і створює підґрунтя для цілеспрямованого розвитку в усіх
аспектах – фізіологічному, соціальному, моральному, духовному,
культурному.
Розвиток особистості студента – безперервний процес, охоплює
творчий, духовний, виховний, педагогічний, моральний, інтелектуальний
потенціал майбутнього фахівця. Якщо максимально розвивати
інтелектуальний і творчий потенціал студента, навчити його адекватно
сприймати навколишній світ, визначати своє місце в системі людських
взаємин та навколишнього світу, тоді максимально реалізуються всі
особистісні і професійні смисли. Найвищого результату у вихованні учнів
майбутній педагог досягне, якщо враховуватиме різноманітність власної
емоційно-вольової регуляції, формуватиме високий рівень розвитку
психічного здоров’я, моральних орієнтирів духовного життя. Це
сприятиме самоактуалізації особистості в освітньому процесі та
ефективній навчально-виховній діяльності або розвитку студента як
майбутнього вихователя. Тому розглядаємо розвиток майбутнього
педагога як єдність трьох взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного,
ціннісного та функціонально-регулятивного [8, с. 302]. Мотиваційний
(мотиваційно-потребовий) свідчить про мотиваційну спрямованість
студента на особистісне і професійне зростання, готовність до реалізації
успішної професійної діяльності; ціннісний (ціннісно-смисловий)
представлений чіткими продуктивними змістовими життєвими
орієнтаціями, зв’язками особистісних та професійних цілей, системи
цінностей і прагненням їх особистісно реалізовувати у соціально
прийнятній формі; функціонально-регулятивний забезпечує позитивне
ставлення студента до освітнього процесу, майбутньої виховної та
навчальної діяльності, розвитку школярів і охоплює рефлексію,
позитивне ставлення до себе, креативність, відповідальність за майбутню
педагогічну діяльність.
Вважаємо, що кожен із компонентів є важливим у процесі
професіоналізації майбутнього педагога та в конструюванні моделі
виховної діяльності і розвитку, а тому необхідне емпіричне вивчення їх
взаємозв’язку, а зазначена проблема загалом потребує системних
психологічних досліджень.
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Галина Михальчишин
ЕКСПЕРИМЕНТ У СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБОТАХ:
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
Вагомий вплив на здобуття професійної освіти студентів має їх
науково-дослідна діяльність. Вона передбачає аналіз позапрограмної
наукової літератури, набування глибших і якісніших знань, вироблення
умінь практично застосувати знання для наукового пошуку, розкриття
творчого потенціалу студентів.
Кожен студент має можливість займатися науково-дослідною
діяльністю, формувати власну думку щодо наукових питань та
розробляти нові способи дослідження. Обов’язковою умовою
професійного зростання студентів-психологів як фахівців є оволодіння
нормативами експериментальної психології. Уміння планувати,
проводити психологічні експерименти, аналізувати одержані результати
й узагальнювати їх у висновках студенти можуть здобувати під час
навчання.
Експеримент – один із провідних методів у психології. Його
особливість полягає в тому, що вчений сам створює умови, у яких
досліджуване явище виявляється найяскравіше. Психолог має змогу
визначати чинники, які зумовили появу й розвиток явища. Експеримент
дає шанс перевірити гіпотезу про причинно-наслідкові зв’язки, а також
можливість повторити дослід, щоб отримати правдиві результати,
стежити за впливами різних змінних.
Реалізація психологічного експерименту потребує ретельного
планування, наявності багатьох ресурсів. Нинішня тенденція –
спрощувати дослідження, зменшувати затрати на його проведення.
Наприклад, використовують тестові заміри й математичну статистику в
опрацюванні результатів опитування. Серед молодих учених, студентів
немає ажіотажу щодо застосування експерименту. Натомість з історії
відомий період так званого “експериментального буму” в різних галузях
психології. Психологи тоді прагнули заявити про себе як про
компетентних учених, і в цьому аспекті створення теорії вважали менш
значущим мірилом компетентності науковця, ніж демонстрацію
експериментальних результатів.
Статус
психологічного
експерименту,
як
одного
з
найпоширеніших і найпотужніших об’єктивних методів дослідження,
варто відновити. Посилити позиції цього методу можна, скажімо, в
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рамках викладання курсу “Експериментальна психологія”. Важливою є
не лише теоретична підготовка студентів, а й озброєння їх практичними
навичками. Для досягнення цієї мети дієвим є планування та проведення
власних психологічних експериментів.
Кожному студентові доцільно надати змогу обрати проблему
відповідно до своїх зацікавлень і дослідити її. Планування та реалізація
власних експериментів може бути неодмінною умовою для допуску до
екзамену, однак не обов’язково вимагати складних схем. Варто
заохочувати і до складніших, наприклад, факторних експериментів, і до
експериментів з малою кількістю досліджуваних. Такий підхід створює
ситуацію успіху не лише для відмінників, а й для тих, хто вчиться на
“задовільно”, що спонукатиме їх до наукового дослідництва.
Вагомою в навчальному процесі є робота в групах. Студенти
мають змогу створювати спільні експериментальні проекти в малих
групах, використовуючи ресурс групи для вдосконалення своїх умінь і
навичок психологічних досліджень.
Експеримент у студентських наукових пошуках варто розвивати
не тільки в рамках курсу “Експериментальна психологія”, а й у курсових
роботах.
Курсова робота – різновид самостійної навчально-наукової роботи
з елементами дослідження, що її студенти виконують упродовж семестру
для закріплення, поглиблення, узагальнення знань, здобутих за час
навчання, та їх застосування до вирішення конкретного фахового
завдання.
Курсова робота із застосуванням психологічного експерименту
може сприяти, окрім зазначеного вище:
•
систематизації
здобутих
теоретичних
знань
з
експериментальної психології;
•
розвитку умінь самостійно критично опрацьовувати
наукові джерела з питань предмета дослідження і з теорії психологічного
експерименту;
•
формуванню дослідницьких умінь студентів;
•
розвитку вміння аналізувати передовий досвід;
•
узагальнювати власні дослідження і т. д.
Самостійна робота є однією з найважливіших складових у
формуванні фахівця-психолога сучасного рівня, оскільки розвиває
самостійність не лише як сукупність умінь та навичок, а й як рису
характеру, яка відіграє важливу роль у структурі особистості.
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Самотужки здобуті знання – більш оперативні, є особистою
власністю, розвивають інтелектуальні риси, увагу, спостережливість,
критичність, уміння оцінювати.
Самостійна робота студентів як курсовий проект, як діяльність на
практичних заняттях із дисципліни “Експериментальна психологія” –
навчальна діяльність, яку планують, виконують за завданням, під
методичним керівництвом і контролем викладача, але без його
безпосередньої участі.
Планування і проведення експериментів серед студентів
контролює викладач. Як відомо, викладачі, професори університетів
здебільшого були не лише високоосвіченими людьми, а й яскравими
вченими, харизматичними особистостями, які вагомо впливали на
формування світогляду студентів. Українські викладачі репрезентували
особливу інтелектуальну еліту країни, були виразниками прогресивних
наукових поглядів, обстоювали переваги науки для суспільного прогресу.
Важливо, щоб керівник студентських експериментів був творчим
викладачем-дослідником.
Отже, для успішності експерименту в процесі наукових пошуків
студентів, на нашу думку, необхідно:
•
розвивати самостійну роботу в рамках експериментальної
психології, як наукові експериментальні проекти;
•
заохочувати процеси планування та проведення
експериментів у межах інших дисциплін психології (соціальна,
педагогічна тощо);
•
поглиблювати знання про психологічний експеримент,
збагачуючи теоретичний потенціал студентів-психологів новітньою
науковою теорією методології психологічного дослідження;
•
удосконалювати
вміння
студентів
практично
застосовувати знання з теорії експерименту для психологічних
досліджень;
•
сприяти розкриттю творчого потенціалу студентів і
викладачів, їх особистісних рис як психологів-дослідників.
Психологічний експеримент має феноменальні можливості
розвитку, удосконалення саме в межах студентського наукового руху. Він
може стати потужним методичним засобом у руках молодих науковців.
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Оксана Сеник, Христина Подвірна
СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СПИСУВАННЯ ЯК ВИЯВ
АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Академічна культура – інтелектуально-етична система цінностей,
мотивацій, переконань та сприйняттів, які визначають професійну
діяльність в освіті та науці [3, c. 34].
Центральною, стрижневою складовою академічної культури є
поняття академічної чесності. Дотримання стандартів академічної
чесності закладає основи активного академічного життя, сприяє
науковому прогресу і готує студентів бути відповідальними громадянами,
що сприяє розвитку вищої освіти і суспільства загалом. Однак, попри
важливе значення академічної чесності, чимало навчальних закладів не
мають чіткого уявлення про те, що є академічною чесністю і як її
дотримуватися. Інші означують академічну чесність за допомогою
переліку забороненої поведінки, не визначаючи цінностей і поведінки, які
потрібно заохочувати [6, c. 4].
Згідно з визначенням Міжнародного центру академічної чесності
(International Center for Academic Integrity, ICAI), академічна чесність
полягає насамперед у дотриманні п’яти фундаментальних цінностей:
чесності, довіри, справедливості, поваги й відповідальності [6, c. 4]. З цих
цінностей випливають принципи діяльності, які дають можливість
академічним спільнотам утілювати ідеали в конкретній поведінці. Засади
академічної чесності формуються завдяки дискусіям про зміст названих
цінностей і про те, як їх утілювати в інституційному житті. Дотримання
цих цінностей з боку студентів і викладачів закладає основи високої якості
навчального процесу і творення сильного громадянського суспільства.
Однією з проблем, які перешкоджають утіленню принципів
академічної чесності, є проблема списування, поширена практично в
кожному навчальному закладі – від шкіл до університетів. Дослідження
цієї проблеми є важливим для її ефективного розв’язання, зміни
поведінки студентів та учнів, а отже, підвищення загального рівня
академічної культури.
У грудні 2014-го – січні 2015 року проведено емпіричне
дослідження про ставлення старшокласників до списування. Участь у
ньому взяли 40 старшокласників львівських шкіл. Використано тест
Равена (визначення рівня коефіцієнта інтелекту) [4], тест на визначення
самооцінки [1], тест “Спрямованість на здобуття знань” [2] та анкети
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Ф. Алейна та К. Філіпса [5], за допомогою яких з’ясовано ставлення учнів
до списування, готовність толерувати різні вияви академічної нечесності
(списування, плагіат) у майбутньому та рівень академічної культури
навчального закладу. Анкета на визначення ставлення до списування
містила запитання, які визначали, чи вбачають старшокласники у
списуванні позитивні аспекти (“Чи вважаєте Ви, що списування потребує
розуму?”, “Чи вважаєте Ви, що списування вимагає креативності?” тощо).
В анкеті на визначення готовності толерувати різні вияви академічної
нечесності в майбутньому були такі запитання: “Чи повідомили б Ви про
випадок списування, який побачили?”, “Ви би не сказали нічого, якби
стали свідком використання недозволених записів (“шпаргалок”) під час
екзамену?”, “Ви би не сказали нічого, якби знали, що Ваш учитель
поставив дуже високу оцінку за роботу-плагіат Вашому однокласнику?”
та інші. Для визначення рівня академічної культури навчального закладу
учнів просили оцінити від 1 до 5 такі запитання анкети: “Ваша школа
прищеплює любов до навчання?”, “У Вашій школі трактують учнів як
особистість?”, “У Вашій школі використовують чесні та адекватні форми
оцінювання?”, “Ваша школа бореться з випадками академічної
нечесності, коли такі трапляються?” тощо.
Матеріали емпіричного дослідження опрацьовано за допомогою
кореляційного аналізу, у результаті якого виявлено, що більш позитивно
до списування ставляться (вбачають у ньому більше позитивних аспектів)
учні з нижчим інтелектом та нижчою самооцінкою (r=-0,56, r=-0,37
відповідно, p<0,05). Учні з нижчим рівнем спрямованості на здобуття
знань також більш позитивно ставляться до списування та охочіше готові
списувати в майбутньому (r=-0,38, r=-0,31 відповідно, p<0,05).
Аналіз виявлених кореляцій також засвідчив, що важливим
чинником ставлення старшокласників до списування є загальний рівень
академічної культури навчального закладу: питання, за допомогою яких
оцінювали різні параметри академічної культури школи, обернено
корелювали з позитивним ставленням до списування, а також готовністю
списувати та толерувати списування в майбутньому (коефіцієнти
кореляції r коливалися від -0,37 до -0,51, p<0,05). Таким чином, ставлення
учнів до списування значною мірою пов’язане з академічною культурою
навчального закладу: старшокласники шкіл, у яких учнів трактують як
особистість, де прищеплюють учням довіру, застосовують чесні та
адекватні форми оцінювання, засвідчують важливість академічної
чесності та борються з випадками академічної нечесності, більш
негативно ставляться до списування й охочіше налаштовані боротися з
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ним у майбутньому – і на рівні власної поведінки, і на рівні виявів такої
поведінки серед інших учнів і вчителів.
Отже, ставлення старшокласників до списування залежить не
лише від їхніх психологічних характеристик (рівня інтелекту, самооцінки,
спрямованості на здобуття знань), а й значною мірою пов’язане із
загальним рівнем академічної культури школи: що вища академічна
культура школи, то більш негативно учні ставляться до списування,
менше готові списувати в майбутньому й охочіше ладні боротися з
різними виявами академічної нечесності.
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Ірина Горбаль
СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПЕНСІОНЕРІВ У
КОНТЕКСТІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ
Задоволеність життям – сукупність суджень про якість життя,
когнітивний, рефлексійний аспект суб’єктивного комфорту. Вона
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динамічна, залежить від ступеня реалізованості прагнень людини та
формується на основі сталого диспозиційного компонента особистості,
впливів середовища й рівня задоволеності життям у минулому [3].
Особливо актуальним вивчення цієї інтегральної оцінки життя видається
у людей на етапі пізньої дорослості, коли для досягнення его-інтеграції
людина переоцінює власний досвід, аналізує свої досягнення та невдачі,
робить висновки про те, як склалося її життя. У цей час зазвичай
змінюються соціальні обставини життя, психологічні особливості,
фізіологічні показники. Через інволюційні процеси в організмі
можливим є погіршення стану здоров’я – важливої складової якості
життя [1, с. 93]. Водночас основу задоволеності життям людини
становлять не стільки об’єктивні обставини життя, скільки суб’єктивне
ставлення до них, тому мета роботи – з’ясувати роль оцінок пенсіонерів
різних аспектів власного здоров’я в детермінації задоволеності життям
загалом та окремими його сферами.
За результатами опитування за шкалою Е. Дінера 260 пенсіонерів
(60 – 88 років) – осіб, що за віком припинили трудову діяльність, загальний
показник рівня задоволеності життям перебуває на рівні середніх значень
(Mean=20,05±6,2 у діапазоні 7 – 35 балів). Окремі його аспекти оцінюють
навіть дещо вище середнього (Мо=5), хоча значного підвищення оцінок не
зафіксовано, на відміну від аналогічних груп досліджуваних за кордоном
[2, р. 291]. Імовірно, це пов’язано з різними обставинами життя літніх осіб
у забезпечених державах і в Україні. Основні аспекти, які погіршують
показники загальної задоволеності життям пенсіонерів, згідно з аналізом
опитувальника якості життя К. Буркхардт, – задоволеність матеріальними
умовами, активним життям та станом здоров’я, їх оцінки порівняно
нижчі, ніж інших сфер життя. Як свідчать результати багатофакторного
аналізу, хороше самопочуття для літньої особи, поряд із матеріальним
забезпеченням, можливістю надавати допомогу іншим, добрими
взаєминами з дітьми та друзями, змогою цікаво розважатися й бути
самостійним – ресурси для задоволення базових потреб у житті людини
для досягнення повноцінного життя, що їх Р. Раян і Е. Дісі визначають як
самодетермінацію [4, р. 74].
Для інтегральних шкал фізичного та психічного здоров’я
методики Дж. Веера SF-36 встановлено статистично значущі кореляції із
задоволеністю пенсіонерів життям (r=0,27 та r=0,44 відповідно). Оцінка
людини загального стану свого здоров’я та перспектив його покращення
(r=0,29) в детермінації когнітивного комфорту найважливіша з усіх
аспектів фізичного здоров’я. Для позитивних суджень літніх осіб про
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життя значення очікувань щодо динаміки їхнього здоров’я вагоміше, ніж
роль реальних оцінок його стану, зокрема наявності больових відчуттів чи
спроможності виконувати повсякденні побутові завдання в міру фізичних
можливостей. Фізичне (r=0,25) та рольове (r=0,22) функціонування
пов’язані лише зі ступенем наближеності життя до ідеалу.
Показники психічного здоров’я тісніше корелюють із загальною
задоволеністю життям та її компонентами. Частота депресивних та
тривожних переживань знижується паралельно із зростанням усіх
параметрів когнітивного комфорту. Вищими є показники задоволеності
життям також у пенсіонерів, що почуваються сповненими життєвих сил,
активними й здатними на нові звершення – тоді їхнє життя видається їм
ближчим до ідеального (r=0,37) і вони вище оцінюють умови життя
(r=0,29). Ті самі параметри задоволеності життям підвищуються зі
зростанням показників за шкалою рольового функціонування,
зумовленого емоційним станом (r=0,26 та r=0,21 відповідно). Якщо людина
може виконувати звичні соціальні ролі, то її думки про власне життя
частіше позитивні, аніж якщо вона обмежена в діяльності через
депресивність, пригніченість, тривожність, роздратованість тощо.
Вагомого значення для забезпечення когнітивного комфорту
пенсіонерів набуває соціальний аспект функціонування як показник
психічного здоров’я. Якщо погіршення фізичного стану, емоційний фон
особи та її когнітивні здібності, попри інволюційні вікові зміни, не
заважають їй підтримувати контакти з людьми, то вона оцінює своє
життя як таке, що задовольняє її, відповідає уявленням про ідеал, у якому
вдається отримувати те, чого хочеться, і немає бажання щось змінювати.
Суттєво менше цей параметр пов’язаний із задоволеністю умовами
життя.
Показники фізичного та психічного функціонування пов’язані в
літніх осіб із вищими оцінками задоволеності самодетермінацією (r=0,46
та r=0,68 відповідно). Добре фізичне здоров’я підвищує відчуття
виконання життєвих завдань, реалізованості свого потенціалу. Такі
пенсіонери також більше задоволені змогою активно проводити вільний
час (r=0,24), суспільною активністю (r=0,23), реалізацією творчого
потенціалу (r=0,16), у чому їх не обмежують наслідки інволюційних
процесів. Респонденти, які говорять про кращу здатність контролювати
свої емоційні стани, зокрема в соціальних стосунках, про частішу
орієнтацію на полюс позитивних переживань, більше задоволені і
стосунками з людьми (з наявними друзями – r=0,29 та можливістю
здобувати нових – r=0,25), і аспектами своєї реалізації: освітою (r=0,25),
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допомогою іншим (r=0,27), матеріальним забезпеченням (r=0,24),
відпочинком (r=0,30).
Отже, серед показників здоров’я детермінантами задоволеності
життям є суб’єктивні оцінки і фізичних, і психічних аспектів. Особливо
значущою для підвищення когнітивного комфорту пенсіонерів є
схильність міркувати про своє фізичне функціонування як хороше та
позитивне оцінювання перспектив його змін. Старші люди також
міркують про позитивність свого життя частіше, якщо переживають
незначну кількість негативних емоцій та не змушені на фоні поганого
настрою чи триваліших емоційних станів обмежувати свою повсякденну
активність, мають відчуття життєвих сил, не почуваються виснаженими.
Окремим значущим параметром задоволеності літніх осіб життям є
здатність до соціального функціонування, можливість зберігати та
налагоджувати контакти з людьми, і цей аспект не пов’язаний із
задоволеністю умовами проживання, тобто матеріальні питання,
порівняно із соціальними, менш суттєві для задоволеності життям.
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Мар’яна Єсип
ОЦІНКА РЕЛІГІЙНОГО КОПІНГУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Особи, які активно впроваджують повчання церкви у своє
повсякденне життя, часто застосовують для подолання труднощів
релігійні способи поведінки подолання – релігійні копінг-стратегії.
Особливість цих стратегій така, що людина звертається до науки церкви
та застосовує різноманітні релігійні практики (молитви, піст, бере участь
у богослужіннях тощо). Оскільки в житті людей, які визнають існування
надприродного світу, релігійний копінг посідає чільне місце, психологи
вирішили з’ясувати його ефективність – те, яку користь він дає особі [1].
Традиційно в психології ефективність копінг-стратегій оцінюють у тих
релігійних осіб, які визначилися, як саме вони впроваджують науку
церкви у своє життя й чітко дотримуються конкретного плану. Однак
швидкоплинність щоденних подій вимагає від осіб виявляти гнучкість у
розв’язанні проблем та поєднувати різні стилі. Постає необхідність
з’ясувати, яка практика подолання життєвих негараздів більш ефективна:
використання однієї, чітко визначеної стратегії, чи все-таки поєднання
різних способів.
Результати математико-статистичного аналізу отриманих даних
такі. Особи, орієнтовані співпрацювати з Богом у разі появи проблемної
ситуації, частіше виявляють спокій (F=8,168; p=0,000; M=51,172) та стійкий
емоційний тон (F=4,572; p=0,011; M=51,625) порівняно з тими, хто
розчарувався у всемогутності вищої сили (М=47,816 та М=47,000
відповідно). Опитані, які передбачають, що Бог завжди підтримає їх у
важкі хвилини життя, упевнені в успішному розв’язанні проблем. У разі
появи сильного емоційного збудження вони частіше зберігають
адекватність та ефективність психічної саморегуляції, ніж ті, хто
сумнівається в істинності своїх релігійних поглядів.
Для опитаних християн, які очікують отримати допомогу від Бога
та членів релігійної спільноти, характерний більш позитивний Я-образ
(F=4,722; p=0,009; M=53,172) порівняно о особами, які не впевнені в
духовній та релігійній підтримці (М=48,895). Попри бачення себе в
позитивному світлі, особи, які надають перевагу співпраці з вищою силою
задля успішного подолання труднощів, демонструють, однак, нижчий
рівень самоповаги (F=10,319; p=0,000; M=8,500) та самоприйняття (F=8,794;
p=0,000; M=9,016), ніж ті, хто комбінує різні способи поведінки подолання
(М=9,902 та М=10,946 відповідно).
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Опитані, які сумніваються в могутності Бога що-небудь змінити в
їхньому житті, демонструють низький емоційний тонус (F=5,208; p=0,006;
M=46,412), напруження (F=5,289; p=0,006; М=46,544), тривогу (F=8,168;
p=0,000; М=47,000), незадоволення життям (F=4,723; p=0,009; М=51,228) та
нестійкий емоційний тон (F=4,572; p=0,011; M=47,816) порівняно з тими,
хто комбінує різні стратегії поведінки подолання в разі появи труднощів
(М=50,902; М=51,304; М=52,293; М=55,152; М=51,348 відповідно). Аналіз
когнітивної сфери осіб, які розчаровані взаєминами з Богом та членами
релігійної спільноти, виявив їхню схильність до критичного оцінювання
своїх рис (F=4,722; p=0,009; M=48,895), зниження рівня самоповаги
(F=10,319; p=0,000; M=8,061) та самоприйняття (F=8,799; p=0,000; M=9,228)
порівняно з іншими групами. Уявляючи себе в негативному світлі, вони
не виявляють бажання приймати себе незалежно від оцінки своїх
недоліків та переваг. Критичне сприйняття себе та свого місця в житті
наштовхує дорослих людей, які сумніваються в істинності релігійних
догм, переоцінити свої життєві пріоритети та цінності (F=3,831; p=0,023;
M=10,956).
Релігійні особи, які поєднують у процесі долання труднощів різні
способи поведінки подолання (і позитивні, і негативні), демонструють
вищий емоційний тонус (F=5,208; p=0,006; M=50,902) та стійкіший
емоційний тон (F=4,572; p=0,011; M=51,348), ніж групи, які чітко
дотримуються обраного стилю долання труднощів. Комбінуючи різні
копінг-стратегії, особи стають активнішими в процесі розв’язання
проблем. Дорослі люди, виявляючи стенічні емоційні реакції, упевнені в
успішному подоланні труднощів (F=8,168; p=0,000; M=52,293) та задоволені
тим, як розгортається їхнє життя (F=4,723; p=0,009; M=5,152). Поєднання
різних способів поведінки подолання, залежно від типу ситуації та
ресурсів, якими володіє людина, сприяє зменшенню емоційного
напруження та неспокою (F=5,289; p=0,006; M=51,304).
Результати аналізу когнітивної сфери такі. Для осіб, які делегують
відповідальність за процес розв’язання проблем вищій силі й водночас
критично оцінюють якість цієї “взаємодії”, характерний вищий рівень
самоповаги (F=10,319; p=0,000; M=9,902) та самоприйняття (F=8,799;
p=0,000; M=10,946) порівняно з тими, хто використовує чітко визначені –
або позитивні, або негативні – копінг-стратегії. Особи, які комбінують
різні способи поведінки подолання, схильні високо оцінювати свої якості,
а також приймати себе незалежно від внутрішніх протиріч. Поважаючи
себе, вони орієнтуються на соціально значущі цінності – добра,
справедливості та взаємоповаги (F=3,831; p=0,023; M=12,000).
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Отже, найкорисніші зміни в емоційній та когнітивній сферах
наявні тоді, коли релігійні особи одночасно використовують різні
релігійні копінг-стратегії. Виявлено, що надання переваги позитивним
релігійним способам поведінки подолання покращує лише настрій.
Схильність використовувати негативний тип релігійних копінг-стратегій
пов’язана з погіршенням самопочуття, зниженням рівня самоповаги і
самоприйняття. Найкорисніше для особистості – ефективно поєднувати
різні релігійні способи поведінки подолання: співпрацю з Богом із
переоцінкою його всемогутності. Дорослих християн характеризуватиме
піднесений настрій, позитивне самоприйняття.
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Олена Клименко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ
Життєва перспектива як невід’ємна складова самосвідомості
відображає сприймання особи власного життя як сукупності подій і
смислів, створює бачення можливостей життєвого просування,
забезпечує інтеграцію людини в соціумі та цілісність континууму
“минуле-майбутнє”.
Вивчаючи життєву перспективу осіб з інвалідністю, особливу
увагу варто звертати на специфіку їхнього сприйняття подій власного
життя, зокрема ситуації обмеження фізичних можливостей, та
смислового наповнення цих подій.
Якісний підхід у дослідженні передбачає роботу зі словом,
розуміння переживань та смислів людей у соціальному контексті та в
індивідуальних ситуаціях [2]. Поглиблене вивчення здатне допомогти
зрозуміти досвід реального світу, поведінку осіб з інвалідністю, їхні
почуття та емоції [3, c. 187].
У дослідженні взяло участь 210 осіб з інвалідністю різної нозології
та з різним ступенем функціонального обмеження (травма опорно-
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рухового апарату, ДЦП, інвалідність за загальним захворюванням, вади
слуху та зору). Середній вік опитаних − 32 роки.
Як основну методику для збору змістового емпіричного матеріалу
використано “Психологічну автобіографію” (Ф. Бурлачук, О. Коржова),
яка дає змогу виявити особливості сприйняття значущих життєвих
ситуацій. На перший план виходить особистісне значення відповідей – і
змістових характеристик названих подій (тип, вид), і формальних ознак
(кількість, “вага”, зазначений ступінь значущості, час) [1, с. 136–145].
У процесі якісного опрацювання відповідей за методикою
“Психологічна автобіографія” викристалізувалася основна проблема
досліджуваної групи в розумінні та аналізі життєвої перспективи: минуле
для них – травматичне, а майбутнє – невизначене. Чимало респондентів
не зафіксували в анкеті жодних подій, ставлячи прочерки або заявивши
про небажання згадувати ситуації свого життя; часто зазначали події
лише в одному часовому континуумі. І про минулі, і про майбутні події
написали 129 опитаних із 210; тільки про минулі – 12 осіб; лише про
майбутні – 9; не зазначили жодних – 60.
З відповідей респондентів випливають особливості
емоційного переживання свого життя, власної травматизації. Часто особи
з обмеженими можливостями називали ситуації, що не стосуються
безпосередньо їхнього життя (весілля брата чи сестри, народження
похресниці, хрестини племінників; приїзд відомих осіб, факти з історії).
Лише 7 % опитаних згадали серед подій минулого своє
народження, з чого, логічно, мала б розпочинатися автобіографія. У
досліджуваній групі у 106 осіб інвалідність є набутою, і лише 23 % з них
назвали як подію минулого ситуацію травматизації. Очевидно, вона для
них є травматичною, і її всіляко витісняють. Частіше згадували те, що
відбулося після неї (“…Навчився жити після ДТП”, “…Навчилася ходити
без милиць”, “…Реабілітація після травми” і т. п.).
Ситуація травматизації нерідко спричинює певну дискретність
(розрив) часової перспективи, що, як з’ясовано в попередніх
напрацюваннях, корелює з негативним минулим як часовою орієнтацією.
Окрім
відповідей
у
межах
методики
“Психологічна
автобіографія”, з допомогою контент-аналізу зіставлено також відповіді
респондентів на такі запитання: 1) Що в житті Вас найбільше засмучує?
2) Що в житті спонукає Вас до дій? 3) Чого в житті Ви найбільше прагнете
досягти? 4) Якби Ви упіймали золоту рибку, які три бажання замовили б
їй? (таке символічне запитання допомагає зрозуміти й оцінити
потребнісну сферу осіб з інвалідністю).
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Досліджуючи життєву перспективу осіб з інвалідністю, важливо
враховувати їхнє суб’єктивне ставлення до власного функціонального
стану. Як зазначено вище, небагато респондентів воліє говорити про
ситуацію, що призвела до травматизації. Проте досить часто важливою
подією в житті стає реабілітація після травми, і серед подій майбутнього
інколи називають такі: “максимальна реабілітація після травми”, “знову
ходити”, “повністю відновити стан здоров’я”.
Відповідаючи на запитання “Чого Ви хотіли б найбільше
досягти?”, лише 2 % вказали ситуацію, що пов’язана з відновленням
власного здоров’я та можливістю знову ходити (чи бачити). Озвучували
також проблему неможливості самореалізуватися через стан здоров’я.
На запитання, що спонукає в житті, декілька досліджуваних
говорили про бажання бути здоровим (повноцінним), щоб допомагати
іншим людям (чи близьким особам). Опитувані зазначали, що до дій їх
спонукає прагнення здобути незалежність (у значенні побутової
самостійності) і довести рідним чи роботодавцям, що особи з
обмеженими фізичними можливостями спроможні на більше. Отже,
особи з особливими потребами виявляють бажання позбутися стигми
неповноцінності.
Лише 7 % осіб з інвалідністю у відповідь на запитання, що їх
найбільше засмучує, назвали стан свого здоров’я (“засмучує моя
хвороба”, “…мій стан”, “…те, що не можу ходити”, “…моя безпорадність
і мій стан”). Також респондентів пригнічує ставлення до них, зокрема
роботодавців,
неможливість
самореалізуватися
через
хворобу,
нерозуміння з боку інших людей.
Про провідні потреби опитуваних свідчать їхні відповіді на
запитання про три бажання від золотої рибки. Найчастіше респонденти
хотіли б замовити здоров’я для близьких і рідних (61 особа), а також для
себе (60 осіб). Бажання знову стати здоровим (у сенсі повернутися до
нормального стану функціонування), ходити, відновити зір чи слух, не
бути інвалідом висловили менше досліджуваних, аніж прогнозували, – 34
особи.
Отже, ситуацію травматизації та обмеження функціональних
можливостей особи з інвалідністю переживають досить гостро. Нерідко
витісняють її з власного життя, “замінюють” подіями життя інших осіб
(здебільшого родичів), намагаються про неї не думати, не згадувати (часто
оминають не лише подію, яка призвела до травми, а й загалом не
бажають говорити про своє життя). Однак ситуація власного
функціонального стану, навіть витіснена зі свідомості, й далі впливає на
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конструювання бачення свого життя. Нерідко травматизацію
розглядають як таку, що заважає самореалізації та свободі вибору.
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Анна Козіна
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА
МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Людина починає професійне життя з відповідними амбіціями,
сподіваннями, страхами, ілюзіями. У процесі здобуття життєвого й
професійного досвіду розкриває свої первинні інтереси, мотиви, цінності
та можливості й поступово розуміє, чого саме потребує і що їй справді
подобається, до чого має здібності, а чого варто уникати. Ці мотиви,
потреби й цінності формують кар’єрні орієнтації. Теорію кар’єрних
орієнтацій розвивав Е. Шейн (1978 р.), виокремивши п’ять якорів кар’єри,
а згодом додав ще три. За Шейном, якорі кар’єри є сталими і визначають
вибір професії. Якщо працівник залишається на роботі, яка не сумісна з
його якорем і притлумлює його істинні мотиви, він буде прагнути
компенсувати недоотримані компоненти свого якоря за допомогою
позаробочих зацікавлень або ігноруватиме професійні обов’язки.
Людина не відступатиме від власного якоря, якщо є вибір чи
альтернатива [2].
Студенти післядипломної освіти вже мають кваліфікацію та
досвід, що дало їм змогу пізнати й усвідомити власні потреби, мотиви,
інтереси й зробити вибір на користь професійної перепідготовки.
Припустімо, студенти змінюють професію, ідучи за якорем кар’єри, тоді
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їхнє навчання зумовлене власними зацікавленнями, цінностями та
потребами і тісно пов’язане з внутрішньою мотивацією.
Е. Десі та Р. Раян, розвиваючи теорію самодетермінації,
вирізняють два види мотивації: внутрішню (інтринсивну) та зовнішню
(екстринсивну). Внутрішня мотивація зумовлена зацікавленням людини
самою діяльністю, зовнішня – очікуванням винагороди або покарання.
Внутрішньо мотивовану діяльність людина здійснює за допомогою своєї
волі, незважаючи на перешкоди чи сприяння зовнішнього середовища,
натомість зовнішньо мотивовану діяльність – очікуючи результату [1].
Мета дослідження – виявити та проаналізувати взаємозалежності
якорів кар’єри та мотивації навчання студентів післядипломної освіти.
У дослідженні взяли участь студенти, які здобувають другу вищу
освіту за двома найбільш затребуваними спеціальностями в системі
післядипломної освіти: психологія (54 особи) та правознавство (36 осіб).
Використані методики: “Якорі кар’єри” Е. Шейна (переклад та адаптація
В. Чикер, В. Винокурова), “Шкала мотивації навчання” Р. Валерд, М. Блаіс
та інші, “Опитувальник внутрішньої мотивації” Е. Десі, Р. Раяна
(адаптація О. Захарко).
За результатами дослідження, провідними якорями кар’єри в
обох групах є “служіння” та “стабільність робочого місця”. У групі
правознавців якір “служіння” прямо корелює з мотивами “пізнання
нового” (r=0,46, p<0,05), “виконання діяльності” (r=0,46, p<0,05),
“стимуляція” (r=0,48, p<0,05), які є складовими внутрішньої мотивації, та
обернено корелює зі шкалою “відсутність автономії” (r=-0,50, p<0,05).
У групі психологів якір “служіння” корелює із внутрішнім
мотивом “виконання діяльності” (r=0,33, p<0,05) та з наближеним до
внутрішнього мотивом “інтроекія” (r=0,31, p<0,05).
За допомогою методу К-середніх респондентів поділили на два
відносно рівні кластери за критерієм внутрішньої мотивації. Статистично
значуща відмінність – лише за якорем “служіння”.
Результати дослідження засвідчують тісний взаємозв’язок
внутрішньої мотивації та якоря “служіння”. Цей якір відображає
прагнення особи бути корисною людям, суспільству. Е. Шейн зазначав,
що людина може “задовольнити” свій якір на будь-якій роботі, але якір
“служіння” легше задовольнити в таких професіях, як психолог, юрист
тощо.
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Тетяна Мандзик
ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ДО МІСЦЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ
АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Більшість авторів, які вивчають проблематику зв’язків людини з
місцем, констатує, що для позначення цього явища є чимало термінів,
межі та сутність яких досить важко окреслити. Використовують зокрема
такі поняття: “ідентифікація з місцем” (place identity), “прив’язаність до
місця” (place attachment), “залежність від місця” (place dependence),
“відчуття належності” (belongingness), “задоволеність від місця” (residence
satisfaction), “укоріненість” (rootedness), “топофілія” (topophilia).
Р. Стедман визначає “відчуття місця” як трикомпонентне явище,
яке містить три зовсім різні конструкти: прив’язаність, ідентифікацію та
залежність. Прив’язаність до місця відображає в цій концепції компонент
емоційного ставлення, ідентифікація з місцем – когнітивний, а залежність
від місця – поведінковий [2].
Д. Віліамс, автор однієї з найбільш популярних шкал
прив’язаності до місця, трактує прив’язаність як первинний конструкт,
порівняно з ідентифікацією, та визначає її як емоційний, безумовний
зв’язок із місцем [6]. Учений також пише про відмінності в розумінні
залежності від місця, яка описує умовно позитивний, інструментальний
стосунок до місця, тобто оцінку можливості реалізації своїх цілей у цьому
просторі.
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Ще одне оригінальне трактування пропонують Б. Гернандез,
М. Гідальго, М. Уізер Салазар-Лаплейс та С. Хес. На їхню думку,
прив’язаність та ідентифікація з місцем – дві фази того самого процесу:
прив’язаність є більш ранньою та тривалішою в часі за ідентифікацію.
Аналогічної думки дотримується автор поняття “ідентифікація з місцем”
Г. Прошанський. І. Кнез розглядає ідентифікацію як наслідок
прив’язаності [3, 4].
Такий термінологічний і концептуальний хаос пригнічує
розвиток повноцінної та систематичної теорії “прив’язаності до місця”, а
також гальмує методологічне дослідження цього феномену. Отже, досі
актуальним є окреслення чітких рамок феномену “прив’язаності до
місця”, виокремлення та опис його таксономічних одиниць, а також, як
завершальний етап, розвиток його систематичної теоретичної позиції в
системі науки.
Опрацювання літератури з цієї тематики дає змогу зробити
відповідні узагальнення. Попри значну кількість підходів до розуміння
природи зв’язків людини з місцем, більшість із них можна об’єднати в
три групи, залежно від позиції “прив’язаності до місця” щодо інших
елементів.
1.
Деякі дослідники розглядають “прив’язаність до місця”
(place attachment) як одновимірний концепт, який на одному рівні
взаємодіє з ідентифікацією з місцем (place identity) та залежністю від
місця (place dependence). Такий підхід підтримують М. Джуліані,
Б. Гернандес, Ф. Форнара, Р. Стедман та інші [2].
2.
Інші учені визначають “прив’язаність до місця” як
багатовимірний конструкт, що містить низку різних елементів, кількість
яких варіюється. Д. Стокольс та С. Шумакер (1981), Д. Віліамс та Дж. Васке
(2003) трактують прив’язаність до місця як домінантний концепт із двома
вимірами: ідентифікація з місцем та залежність від місця. Г. Кіле,
А. Грефе та Р. Менінг (2005) додають третій вимір, який називають
соціальними зв’язками (soсial bonds). М. Левіцька (2011) пропонує три
типи прив’язаності до місця: успадкованість місця (place inherited),
відносність місця (place relativity) та відкриття місця (place discovered), а
C. Раймонд (2010) – п’ятивимірну модель прив’язаності, яка об’єднає
ідентифікацію з місцем, залежність від місця, зв’язки з природою, зв’язки
з сім’єю та зв’язки з друзями [4, 6].
3.
Група об’єднує підходи, автори яких розглядають
прив’язаність до місця як підпорядкований елемент або вимір більш
загального поняття. Р. Стедман та Б. Йоргесен (2001, 2006) трактують
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прив’язаність до місця, ідентифікацію з місцем та залежність від місця як
виміри “чуття місця” (sence of place). О. Дроселтіс та В. Віґнолес (2010),
використовуючи факторний аналіз, виокремили три виміри
(прив’язаність до місця, конгруентність з місцем, відповідність
середовища) іншого концепту – ідентифікації з місцем [3].
Л. Сканель та Р. Ґіфорд (2010) пропонують тривимірну модель
прив’язаності до місця, мета якої – інтегрувати та структурувати
різноманітність визначень, наявних у літературі. Ця модель трактує
прив’язаність до місця як багатовимірний концепт, складові якого –
особа, психологічний процес та характеристики місця (PPP – person –
process − place) [5].
Особа як суб’єкт взаємодії з місцем охоплює груповий та
індивідуальний досвід, де груповий – релігія, історичні аспекти,
ментальність, особливості нації, групи тощо, а індивідуальний – власний
досвід особи, реалізованість, життєвий стиль та ін. За концепцією авторів,
між місцем та особою внаслідок їхньої взаємодії відбуваються три
психологічні процеси: афективний (емоційний) − гордість, щастя,
незадоволеність, злість і т. д. щодо місця, когнітивний (ідентифікація) –
знання, когнітивні карти та схеми території, значення місця,
неперервність місця, а також поведінковий (дія) – організація та
реорганізація простору. Місце поєднує два виміри – соціальний та
фізичний, де соціальна прив’язаність до місця пояснює суспільні сфери
та певні соціальні символи, а фізична – характеристики місця, які
стосуються природи, архітектури, міського простору тощо.
Серед переваг цієї моделі – спроба об’єднати значну кількість уже
зафіксованих понять, замість того, щоб усувати їх чи створювати нові.
Щобільше, ця модель доступна для кількісних і якісних досліджень. Крім
того, наявність такої комплексної моделі засвідчує можливість досягнути
консенсусу у визначенні та розумінні природи прив’язаності до місця.
Проте М. Левіцька, О. Дроселтіс, В. Віґнолес вважають, що вимір
“особи” в цій моделі має більше уваги, ніж “місце” і “процес”, що здатне
перешкоджати розвиткові теорії прив’язаності до місця. Тому подальші
дослідження потрібно спрямувати на вивчення виміру “психологічних
процесів” (наприклад, які властивості цього зв’язку, як він впливає на
ідентичність тощо), а також виміру “місця” (які типи місць зумовлюють
більшу прив’язаність, якими є характеристики цих місць тощо).
У такому ракурсі прив’язаність до місця визначають як “зв’язок
між особою чи групою та місцем, що його можна окреслювати термінами
просторового рівня, рівня специфічності та характеризувати соціальними
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й фізичними якостями, і цей зв’язок виявляється через емоційні,
когнітивні та поведінкові процеси” [5, с. 5]. Таке визначення частково
дотичне до поглядів інших дослідників цієї сфери (Р. Стедман,
Ф. Фортана, С. Льов, І. Альтман, М. Джуліані, Л. Манзо, Д. Перкінс та ін.),
але все ж ця модель має свої обмеження та потребує уточнень.
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Ольга Нежельченко
ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ
Концепцію самоефективності вперше напрацював наприкінці 70х рр. минулого століття канадський психолог А. Бандура в руслі
соціально-когнітивістської теорії. Дослідник розумів самоефективність як
відчуття власної компетентності та ефективності, а також уміння людей
усвідомлювати свої здібності й вибудовувати поведінку, відповідну до
завдання чи ситуації. Автор підкреслює важливість цієї особистісної

145

характеристики, яка разом із конкретними цілями та знанням про те, що
необхідно робити, може суттєво впливати на подальшу поведінку
людини [1, с. 7]. Самоефективність – інтегральна характеристика
самосвідомості особистості як суб’єкта діяльності, що складається із
системи її уявлень про свої здібності щодо організації і здійснення
діяльності та життєдіяльності, досягнення результату. Самоефективність
поєднує когнітивну, емоційну та поведінкову складові професійної
самосвідомості.
А. Бандура не виокремив різновидів самоефективності, хоча
неодноразово підкреслював її ситуаційно-специфічний характер.
Сучасний дослідник цього питання М. Гайдар критерієм для
розмежування видів самоефективності назвав психологічні особливості
суб’єкта, які він продуктивно реалізує у відповідних видах активності і
щодо яких актуалізується його самосвідомість загалом і зокрема
формується самоефективність. М. Гайдар виокремив діяльнісну,
комунікативну
та
особистісну
самоефективність.
Діяльнісна
самоефективність – уявлення людини про те, що вона має необхідні
знання, вміння, навички, ефективно володіє професійними технологіями
та впевнена в тому, що зможе продуктивно їх використовувати.
Комунікативна самоефективність – уявлення людини про те, що вона має
такий комунікативний потенціал і досвід, який дає їй змогу бути
компетентною у фаховому спілкуванні, а також упевненість, що вона
зможе ефективно реалізувати їх у ситуаціях взаємодії з іншими людьми,
використавши адекватно до ситуацій засоби спілкування. Особистісна
самоефективність – поєднання уявлень людини про наявність у неї
важливих якостей та впевненості в тому, що в діяльності їй вдасться
актуалізувати складний комплекс цих якостей, який забезпечує
успішність виконання завдань.
Концепція самоефективності – наукова версія, яка стверджує
впливовість позитивного мислення людини про себе, зазначає Н. Гапон
[3, с. 75]. Відомо, що індивіди, які мають виразне відчуття
самоефективності, більш наполегливі, ліпше навчаються, досягають
значних академічних успіхів. А. Реан звертає увагу, що на успішність
навчання в процесі опанування того чи іншого фаху суттєво впливає
позитивне ставлення студента до цієї професії. Цікаво, що максимально
задоволені обраним фахом – першокурсники, далі цей показник
поступово знижується [4, с. 64]. Така ситуація зумовлена різними
причинами: і об’єктивними (рівень викладання у ВНЗ), і суб’єктивними
(студент усвідомлює аспекти професії, які він як абітурієнт не помічав).
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Самоефективність у психологічній літературі розглядають як
уявлення про власні здібності щодо здійснення діяльності, однак варто
звернути увагу на рефлексію, яка є не лише уявленням, а й усвідомленням
цієї діяльності. Згідно з психологічним словником за редакцією В. Войтка,
рефлексія – осмислення людиною передумов, закономірностей і
механізмів власної діяльності, соціального й індивідуального способу
існування. Виникнення в особи здатності до рефлексії свідчить про
високий рівень її самосвідомості, готовність до пізнання самої себе, до
корекції своєї поведінки та способу життя загалом. Як наслідок,
особистість може змінюватися, переоцінюючи своє минуле задля
майбутнього.
У студентів педагогічна самоефективність починає формуватися в
процесі навчальної діяльності, проходження всіх етапів професійної
підготовки. Як зазначає О. Вовк, самоефективність зростає за умови
поступового накопичення власного професійного досвіду [2, с. 34]. Згідно
з нашим припущенням, це трапляється через залучення студентів у
систему педагогічної практики на старших курсах навчання. Для
перевірки гіпотези ми провели дослідження, у якому взяли участь 142
студенти 1 – 4 курсів напряму підготовки “Корекційна освіта”
Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені
Івана Франка та Інституту корекційної педагогіки та психології
Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.
Вік досліджуваних – 17 – 21 рік. Щоб з’ясувати рівень самоефективності,
ми використали тест загальної самоефективності Р. Шварцера і
М. Єрусалема та тест виявлення індивідуальної міри рефлективності
А. Карпова.
Результати засвідчують, що найвищий рівень загальної
самоефективності – у студентів першого курсу (29 %). У студентів другого
курсу високий рівень самоефективності – у 20 %, на третьому курсі – в 11 %
і на четвертому курсі – у 22 % респондентів. Також є динаміка розвитку
рефлексії. У більшості досліджуваних переважає середній рівень
рефлексії, але відсоток високого рівня зростає кожного наступного року
навчання. У першокурсників високий рівень рефлексії – у 9,5 %
досліджуваних, у студентів другого року навчання – у 10,3 %, на третьому
курсі – у 11,6 %, на четвертому курсі – у 7,7 % респондентів.
Перший рік навчання для студентів – час, коли вчорашні
абітурієнти вступили у ВНЗ, посіли нову соціальну позицію. У них
зростає віра у власні можливості, вони досягнули бажаних цілей, які
стосувалися вступу у ВНЗ. Зазвичай студенти першого курсу мають значні
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очікування стосовно майбутньої професії і часто не знають усіх
особливостей роботи корекційного педагога. Високі показники рівня
загальної самоефективності можуть бути також пов’язані з тим, що у
студентів не було підсумкового контролю знань із вивчених академічних
дисциплін. Серед навчальних курсів, які студенти освоюють упродовж
першого року навчання, переважають базові навчальні дисципліни і
практично немає курсів професійного спрямування.
Отже, професійна самосвідомість та рефлексія формується та
зазнає змін упродовж усіх років навчання студентів. Зростання
особистісної самоефективності засвідчує посилення та збагачення
професійної самосвідомості майбутніх фахівців. Адже усвідомлена
ефективність сприяє їхній мотивації опанувати знання, навички
діяльності, а усвідомлена неефективність може зумовити прагнення
уникати потенційно складних професійних ситуацій. Крім того, віра в
ефективність впливає на те, як майбутні педагоги думають (рефлексують)
про себе і відчувають себе. Студенти, які вважають себе неефективними
під час навчання, педагогічної практики, схильні перебільшувати особисті
недоліки, зневірюються у власних силах, здаються під час труднощів.
Особи, які рефлексують над собою, позитивно чи високо оцінюють власну
ефективність, докладатимуть більше зусиль, якщо їм відразу не вдасться
досягти мети. Тому для становлення майбутнього фахівця, для
підтримання високого рівня професійної активності має значення сила
усвідомленої самоефективності. Окремі результати нашого емпіричного
дослідження засвідчують, що для студентів характерний середній рівень
рефлексивності та особистісної самоефективності. Щоправда, динаміка
показників рефлексивності дещо менша за динаміку самоефективності.
Тому необхідно досягати зростання рефлексивності студентів як чинника
підвищення професійної самосвідомості. На нашу думку, поліпшити
рефлексивність студентів можна, запроваджуючи спецкурси та практичні
тренінги рефлексивності й одночасно підвищуючи самоефективність у
студентів педагогічних коледжів.
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Марія Перун
ЕМОЦІЙНІ СТАНИ ЖІНОК У ПЕРШІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ
НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
Жінки післяпологового періоду перебувають у дуже складному
фізичному та емоційному стані, особливо народивши першу дитину. Цей
етап вважають критичним у житті жінки [2; 4; 6]. Емоційна сфера
особистості жінки під час вагітності та після пологів зазнає значних змін,
і тривалих, і короткочасних [1; 3; 5].
Мета емпіричного дослідження – виявити особливості емоційних
станів у жінок, схильних до різних типів материнської ідентичності на
ранньому етапі материнства. До показників емоційних станів належать
особистісна тривожність, ситуативна (реактивна) тривожність, а також
схильність до депресивності. У дослідженні взяло участь 130 матерів віком
від 17 до 37 років. Середній вік респондентів – 27 років. Вік дитини в період
дослідження становив від одного дня до дванадцяти тижнів. Кількість
дітей у матерів – від однієї до двох.
Застосовані методики: модифікований варіант методики “Хто Я?”
Куна і Мак-Партленда – щоб визначити материнську ідентичність
матерів; методика PARI Е. Шефера та Р. Бела (адаптація Т. Нещерет) – для
вивчення ставлення матерів до різних аспектів сімейного життя та своєї
дитини; проективна методика “Я і моя дитина” Г. Філіпової – щоб
з’ясувати особливості переживання жінки ситуації материнства,
сприйняття себе та дитини, цінності дитини; тест на ставлення до
вагітності І. Добрякова – для ретроспективного виявлення типу перебігу
вагітності; шкала самооцінки Спілбергера-Ханіна – щоб визначити рівень
реактивної та особистісної тривожності матерів; опитувальник
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депресивності В. Зунга (адаптація Т. Балашової) – для діагностики
схильності жінок до депресивних станів; авторська анкета.
Застосування багатофакторного аналізу та використання методу
головних компонент (обертання осей Varimax), кластерного аналізу (за
алгоритмом k-середніх за досліджуваними), дискримінантного аналізу та
порівняльного однофакторного дисперсійного (аналіз варіацій та тест
Шефе) аналізу дало змогу виокремити три групи досліджуваних: матері,
схильні до усвідомленого, несформованого та формального типів
материнської ідентичності. Унаслідок порівняльного аналізу, у якому
враховано поділ загальної групи досліджуваних на три групи, виявлено
відмінності емоційних станів кожної з них.
Матерям, схильним до усвідомленого типу материнської
ідентичності, притаманна емоційна збалансованість. Порівняно з
жінками несформованого типу материнської ідентичності, вони
виявляють нижчу ситуативну тривожність (М=26,10; F=4,737; p<0,010) та
менш схильні до депресивності (М=39,69; F=6,607; p<0,001).
Матерям, схильним до формального типу материнської
ідентичності, властиві показники, близькі за абсолютними значеннями до
групи жінок усвідомленого типу. Вагомі відмінності виявлено в групі
несформованого типу за показниками ситуативної тривожності (М=26,25;
F=4,737; p<0,010) та депресивності (М=35,51; F=6,607; p<0,001).
Отже, матерям, схильним до несформованого типу материнської
ідентичності, притаманний більш дисгармонійний емоційний стан, що
може виявлятися в підвищеному напруженні, хвилюванні, стурбованості,
нервозності. Зазначимо, що стан реактивної чи ситуативної тривожності
виникає як емоційна реакція на стресову ситуацію. Вважаємо, що такою
стресовою ситуацією у досліджених матерів можуть бути ситуація
пологів та народження дитини, особливо за умови передчасних чи
перших пологів. За показником особистісної тривожності, тобто більш
стійкого явища, між групами відмінностей не зафіксовано. Статистично
значущу відмінність між жінками, схильними до несформованого та
усвідомленого типів материнської ідентичності, встановлено за
показником вчасні-передчасні пологи (М=1,32; F=4,105; p<0,018). 67 %
матерів цієї групи народили дитину передчасно. З-поміж жінок, що
належать до усвідомленого типу, таких, які народили передчасно,
виявилося майже вдвічі менше (38 %).
Результати дослідження засвідчують наявність відмінностей в
емоційних станах жінок трьох досліджуваних груп. Перспективи
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подальших досліджень вбачаємо у вивченні психологічних особливостей
жінок після передчасного народження дитини.
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Христина Стельмащук
ЧИННИКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ
Психічний розвиток дітей-сиріт має свої особливості, оскільки
проходить поза межами родинного середовища, здебільшого в закладах
закритого типу, що вже є стресом. На перебування в такій установі
впливає низка стресогенних чинників: ізоляція дітей від соціуму; умови
побуту; жорсткий розпорядок дня; надмірний контроль з боку
вихователів; ієрархічна структура в інтернаті, конфлікти; відсутність
свободи вибору й особистої відповідальності та інші, що посилює
психічний дискомфорт дитини і ускладнює її адаптацію.
Роль різних видів адаптації для всебічного розвитку й фізичного
та психічного здоров’я дитини докладно проаналізовано в науковій
літературі. Однак стресостійкість як визначальний чинник, що сприяє
адаптації саме до умов закладу інтернатного типу, досліджено
недостатньо. Тому акцентуємо увагу на вивченні чинників стресостійкості
у дітей-сиріт.
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З проаналізованих визначень стресостійкості в психологічній
літературі найбільше імпонує трактування П. Зільбермана [1, c. 157], який
під стресостійкістю розуміє “…інтегративну властивість особистості,
що передбачає таку взаємодію емоційних, вольових, інтелектуальних
та мотиваційних компонентів психічної діяльності індивідуума, яка
забезпечує оптимальне успішне досягнення мети діяльності в складній
емотивній атмосфері”.
Серед різноманітних чинників, що впливають на стійкість людини
до психічного стресу, дослідники називають зокрема такі явища:
значущість події для особистості (Л. Єрмолаєва; Н. Левітов;
Ю. Сосновікова), суб’єктивна оцінка особою ситуації (Н. Наєнко;
Ю. Некрасова; Т. Нємчін; М. Тишкова), цінності людини (К. АбульхановаСлавська; Л. Анциферова), особистісний сенс (М. Денисов; А. Прохоров);
узагальнено означимо їх як внутрішні суб’єктивні умови, які є
стрижневими в психологічній сутності особистості.
Чинники, від яких залежить швидкість виникнення того чи іншого
виду стресового стану, сили переживань, особливостей поведінкових
реакцій особистості тощо, характеризують як фізіологічні, психічні,
нейродинамічні. До них зараховують: емоційну стійкість людини
(Л. Аболін; Л. Китаєв-Смик), індивідуальну витривалість і діапазон
функціональних можливостей окремих систем організму (В. Небиліцин),
бар’єр психічної адаптації (Л. Гримак), силу-слабкість нервової системи
(В. Небиліцин), толерантність особистості (Н. Левітов; Б. Теплов), досвід
особистості в переживанні “напружених” ситуацій (М. Дяченко,
Л. Кандибович, В. Пономаренко, Г. Ушаков).
Ми зробили спробу визначити структуру стресостійкості,
зарахувавши до неї такі компоненти:
– психофізіологічний (тип, властивості нервової системи);
– мотиваційний (сила мотивів значною мірою визначає емоційну
стійкість. Одна і та сама людина може виявити різний її ступінь залежно
від того, які мотиви спонукають виявляти активність. Змінюючи
мотивацію, можна збільшити (або зменшити) емоційну стійкість);
– емоційний (емоційний досвід особистості, накопичений у
процесі негативних впливів стресогенних ситуацій);
– вольовий (виявляється у свідомій саморегуляції дій, узгодженні
їх із особливостями ситуації);
– інформаційний (інформованість, готовність людини виконувати
ті чи інші завдання, професійна підготовленість);
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– інтелектуальний (оцінювання обставин ситуації, прогноз її
можливої зміни, ухвалення рішення про способи розв’язання).
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Софія Чолій
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Лояльність працівника до організації вважають одним із чинників
його власної професійної продуктивності, а також ефективності
діяльності організації загалом. Підвищення організаційної лояльності
працівників позначається на зменшенні негативних аспектів
організаційної поведінки (плинність кадрів, абсентеїзм, гайнування часу,
запізнення на роботу тощо). Лояльний працівник приймає цілі
організації за власні, погоджується з її цінностями та принципами
роботи, а тому працює більш віддано, активніше докладає зусиль,
переживає за успішність організації і не думає про зміну місця праці. З
огляду на це, менеджмент комерційних організацій дедалі частіше дбає
про формування організаційної лояльності працівників, а дослідники у
сфері організаційної психології вивчають її психологічні чинники та
організаційні передумови.
Як зазначають науковці, є матеріальні (зарплата, пільги,
соціальний пакет, нагода професійного розвитку, навчання) та
нематеріальні (кар’єрне зростання, корпоративна культура, бренд
роботодавця, баланс “робота/життя”) чинники формування лояльності
персоналу [1]. Комерційні організації, особливо великі компанії, повною
мірою володіють ресурсами в межах обох груп чинників, а державні
організації мають дещо обмежені можливості для формування
організаційної
лояльності,
зокрема
матеріальними
засобами.
Актуальним та цікавим видалося дослідження організаційної лояльності
педагогів, адже робота вчителя, попри високу суспільну цінність і
значущість, має низьку популярність серед випускників ВНЗ.
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У дослідженні взяли участь 77 учителів різних загальноосвітніх
середніх шкіл Львова та інших населених пунктів області, 84,4 % яких –
жінки. Обрано методику вимірювання лояльності С. Баранської, яка
передбачає вимірювання організаційної лояльності (є сумарним
показником таких підшкал: гордість за організацію, залученість у її
діяльність та нелояльна поведінка), професійної лояльності та лояльності
до праці [2], а також анкету для виявлення соціально-демографічних
показників.
Опрацювання результатів методом математичної статистики
(t-критерій Ст’юдента) дало змогу виявити дві групи досліджуваних за
рівнем організаційної лояльності: з високим рівнем (M=65) та з низьким
рівнем (M=47). Статистично достовірно групи відрізняються за віком і
стажем роботи. Вищий рівень організаційної лояльності притаманний
старшим за віком і більш досвідченим учителям (середній вік у цій групі
– 51 рік). Імовірно, це зумовлено небажанням змінювати усталене місце
праці в передпенсійному віці і сформованою за роки праці відданістю
своїй школі. Натомість група вчителів із низьким рівнем організаційної
лояльності – досить молода за віком (середнє значення – 32,2 роки), із
невеликим стажем роботи (8,6 років). Отже, формування лояльності до
навчального закладу справді є актуальною проблемою керівництва в
процесі залучення до роботи молодих працівників. Оскільки праця в
школі для багатьох молодих кваліфікованих працівників є
непривабливою з огляду на матеріальну винагороду праці, то
менеджментові освітніх закладів слід надавати більше уваги
нематеріальним чинникам формування організаційної лояльності –
корпоративній привабливості, підтримці творчого потенціалу колективу,
залученню в процес управління, підвищенню престижу навчального
закладу серед батьків.
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КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ
Любомира Мандзій
ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА
МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Поняття “публічна політика” вперше з’явилося в межах теорії
ліберальної демократії, яка обстоювала цінності громадської участі в
політичному процесі, зокрема через політичні дебати і дискусії,
створення добровільних асоціацій громадян для захисту своїх інтересів. У
широкому розумінні публічну політику трактують як відкриту, гласну,
доступну для участі сферу суспільного життя, у якій суб’єкти політичних
відносин взаємодіють один з одним. У вужчому розумінні її розглядають
як взаємодію органів влади, інститутів громадянського суспільства,
бізнесу, різних соціальних груп щодо реалізації суспільних інтересів.
Одним із інструментів реалізації публічної політики на місцевому
рівні є робота різноманітних консультативно-дорадчих органів, що
надають громадянам можливість безпосередньо контактувати з
представниками владних органів та обговорювати з ними назрілі
проблеми. Такі органи створюють відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики” [1]. Основні завдання громадської ради:
створити громадянам умови для реалізації їх конституційного права на
участь в управлінні справами та здійснювати громадський контроль за
діяльністю органів місцевої влади. Сьогодні такі ради мають стати
інструментом забезпечення участі громадян у процесах розробки та
ухвалення рішень, що сприятиме посиленню громадського контролю за
формуванням і реалізацією політики загалом.
Інструментом реалізації публічної політики є консультації з
громадськістю, які сприяють урахуванню прав та інтересів усіх сторін,
дають змогу громаді впливати на зміст рішень органів влади. У “Порядку
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики” передбачено, що такі консультації
відбуваються у формі
публічного громадського обговорення
(безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована
форма) [1]. Круглі столи як форма публічного обговорення також
сприяють залученню громади до пошуку варіантів урегулювання
актуальних проблем.
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До інструментів реалізації публічної політики належать публічні
громадські слухання, громадські ініціативи, місцеві референдуми,
загальні збори громадян, органи самоорганізації населення. Право на
громадські слухання регламентує Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні” (стаття 13) [2]. Порядок їх організації має
визначати статут територіальної громади. Громадські слухання
проводять, щоб дізнатися думку громадян про конкретну проблему чи
рішення органу влади. Пропозиції, внесені на слуханні (його можна
організувати як зустріч із депутатами чи посадовцями місцевого
самоврядування),
зобов’язаний
розглянути
орган
місцевого
самоврядування. Згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, формою вирішення територіальною громадою питань
місцевого значення є місцевий референдум, але цей інструмент публічної
політики сьогодні в Україні не утвердився.
Інформування громадськості, організація обговорень у ЗМІ,
соціологічні опитування, моніторинг громадської думки, семінари, круглі
столи, консультації за участю експертів і зацікавлених осіб теж є
інструментами реалізації публічної політики. Важливий механізм
реалізації публічної політики – поширення інформації про діяльність
місцевих органів влади. Закони України “Про інформацію”, “Про доступ
до публічної інформації” гарантують громадянам доступ до публічної
інформації. Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної
інформації” [3] (стаття 19), громадянин має право звернутися до
розпорядника інформації із запитом на інформацію. Цей закон також
зобов’язує органи виконавчої влади оприлюднювати нормативно-правові
акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті
розпорядником, проекти рішень, що потребують обов’язкового
обговорення.
Проведення громадського моніторингу підвищує підзвітність та
прозорість діяльності органів влади. Сучасні засоби комунікації, вебсайти місцевих органів влади не лише дають змогу інформувати
громадськість, а й сприяють налагодженню зворотного зв’язку задля
отримання інформації від населення.
Реалізувати публічну політику неможливо без активної участі
громадськості та інститутів громадянського суспільства. Потрібно
вибудувати такі системи комунікацій, завдяки яким громадяни зможуть
не тільки вимагати, а й пропонувати шляхи розв’язання проблем, а
органи місцевої влади – не лише інформувати, а й запрошувати громадян
до їх вирішення. Використання дієвих інструментів публічної політики
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сприяє демократизації суспільства, підвищенню легітимності органів
влади та зростанню авторитету інститутів громадянського суспільства.
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Оксана Шурко
ПАТЕРНАЛІСТСЬКА СВІДОМІСТЬ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА
ПОВЕДІНКА
Розглядаючи електоральну поведінку як один із видів політичної
поведінки, потрібно керуватися тим, що вона входить до структури
політичної культури, як і політична свідомість. Характеризуючи
політичну культуру, Г. Алмонд і С. Верба наголошують на політичних
установках (орієнтаціях) щодо політичної системи та установках стосовно
власної ролі в цій системі. На їхню думку, система орієнтацій містить:
когнітивні орієнтації (знання про політичну систему і політичні ролі та їх
виконавців); афективні орієнтації (відчуття щодо політичної системи та
виконавців політичних ролей); оцінні орієнтації (переконання і думки
про політичні об’єкти) [1].
Енциклопедичний словник тлумачить патерналізм (від лат.
paternus – батьківський, pater – батько) як опіку старшого над
молодшими, підлеглими. Політологія трактує патерналізм як ідеологію і
практику керування людьми, особливу форму влади, за якої її суб’єкта
ототожнюють із батьком великої сім’ї, що піклується про своїх підлеглих,
а ті зобов’язані відповідати відданістю та слухняністю.
У соціальному й політичному житті патерналістська свідомість
виявляється через орієнтацію громадян на державу, яка опікувалася б
їхніх добробутом, очікування на виконання всіх передвиборчих обіцянок,
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небажання брати на себе відповідальність за власний вибір і власні
рішення.
Патерналістська свідомість більшою мірою притаманна
тоталітарно-авторитарній моделі політичної культури. Як зазначає
В. Сусак, в українському суспільстві є тенденції до структурованості й
інституціоналізованості “традиційного” та ситуативність, плинність
“інноваційного”. Попри переважання консервативних антиінноваційних
моделей в установках на патерналізм над виявами креативного
традиціоналізму й інноваційності, є деякі позитивні зрушення в
самоорганізації та самозабезпеченні [2]. Однак ще рано говорити про
якісно новий рівень політичної свідомості та політичної поведінки
відповідно.
Електоральна поведінка – сукупність дій, які виявляють політичні
орієнтації
виборців
щодо
делегування
своїх
повноважень
представницьким органам влади. Виявляється через участь або неучасть у
голосуванні. Соціологи виокремлюють декілька моделей електоральної
поведінки: модель “залежного виборця”, модель “раціонального
виборця”, когнітивна модель виборця. Незалежно від теоретичних
розбіжностей, аналізуючи електоральну поведінку, потрібно враховувати
такі групи чинників, що впливають на неї: а) індивідуально-психологічні
особистісні чинники; б) соціально-групові феномени; в) соціокультурні
детермінанти; г) геополітичні детермінанти.
Серед вагомих детермінант електоральної поведінки сьогодні –
соціально-професійний статус, вікова належність, яка входить до трійки
найбільш значущих розколів у моделях електоральної поведінки,
регіональний чинник, економічні чинники.
Політична та економічна стабілізація – необхідні умови для
поступової зміни патерналістської свідомості на активістську за
одночасної розбудови правової держави та формування розвинутого
громадянського суспільства. Це дасть змогу замінити модель “залежного
виборця” на більш раціональні, зокрема когнітивну, яка бере за основу
модель “раціонального виборця”, доповнюючи її соціальним контекстом,
у якому відбуваються вибори, особливостями політичної культури
суспільства та індивідуальними системами цінностей виборців. У межах
цієї моделі важливим чинником, який визначає електоральну поведінку,
є процес соціалізації індивіда.
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Лариса Четверікова
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В
УКРАЇНІ
Події, які відбуваються в нашій країні на сучасному етапі і які
пов’язані з геополітичним вибором України, здавалося б, відсувають на
другий план решта проблем та завдань, актуальних для нашої держави.
Однак необхідно розуміти, що без змістовних комплексних реформ у всіх
сферах життя наше суспільство опиниться в безвиході, зокрема
геополітичній. Тож зрозуміло, що проблема людського розвитку в
Україні була і є актуальною, а один із його важливих чинників – соціальна
політика.
Концепція людського розвитку – правонаступниця концепції
базових потреб та концепції людського капіталу. Концепція базових
потреб зародилася в наукових колах Скандинавії і передбачала
відповідальність патерналістської держави за забезпечення своїм
громадянам необхідних товарів і послуг через державний сектор або ж у
будь-який інший спосіб. На такій концепції базувалася відома доповідь
Міжнародної організації праці (МОП) “Зайнятість, зростання і базові
потреби” (1976), що стала на багато років програмним документом МОП.
Згідно з цією концепцією, пріоритетним є економічний розвиток як
основний чинник розширення можливостей для збільшення доходів
членів суспільства, а доктрина економічного розвитку набуває загального
визнання.
Приблизно в той самий період виникає та розвивається
концепція людського капіталу. Поштовхом до її виникнення були роботи
початку 1950 – 1960-х років американського вченого Теодора Шульца.
Шукаючи джерела зростання продуктивності праці, науковець
виокремив як самостійний чинник невідомий параметр, який спершу
назвали “залишковим фактором”, а згодом ідентифікували як набуті та
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розвинені людиною здібності до праці. Послідовники Т. Шульца
сформували концепцію “людського капіталу” як сукупності знань та
кваліфікації, що виконує подвійну функцію – засобу виробництва і
предмета тривалого використання. Згідно з теорією “людського
капіталу”, його нагромадження можливе в різних формах. Найбільш
очевидними є нагромадження капіталу (розвиток здібностей та навичок)
під час шкільної та постшкільної освіти, а також набуття знань і навичок
в процесі професійної діяльності.
Водночас зрозуміло, що людський розвиток є чимось ширшим,
ніж просте формування навичок та вмінь. Як зазначає О. Стрижак,
людський розвиток визначають як процес зростання людських
можливостей, що їх забезпечують політична свобода, права людини,
суспільна повага до особистості, а також надання людям змоги повністю
розвивати свій потенціал, жити продуктивно і творчо в гармонії з їхніми
потребами та інтересами [3]. Основна мета людського розвитку – не
збільшити виробництво, а дати людям змогу розширити свій вибір,
реалізувати більше справ, жити довго, уберегтися від хвороб, яких можна
уникнути, мати доступ до знань, нагромаджених людством, тощо.
Важливо розуміти, що можливості та вибір тісно взаємопов’язані і між
собою, і зі свободою – і негативною (свобода від голоду), і позитивною
(свобода реалізувати власні життєві настанови). Отже, людський розвиток
– процес розширення вибору, щоб людина могла обрати найкращі
життєві можливості для підтримання здоров’я та довголіття, здобуття
освіти й володіння засобами для гідного життєвого рівня.
Розвиток дає людям вибір, але вони роблять його на свій розсуд.
Процес розвитку має створювати сприятливі умови для того, щоб люди
розкривали свій потенціал відповідно до власних потреб та інтересів.
Людський розвиток передбачає такі умови:
– набуття якісних показників (здобуття освіти, володіння засобами
до гідного життя, продовжена тривалість життя);
– використання набутих якісних показників у своїй повсякденній
діяльності (у роботі, на відпочинку, для задоволення соціальних,
культурних, політичних потреб);
– людський розвиток мусить залишатися сталим (зокрема
концепція сталого розвитку передбачає задоволення потреб сучасних
людей, не заподіюючи шкоди наступним поколінням, тобто
справедливий розподіл можливостей між поколіннями).
Отже, парадигма людського розвитку охоплює всі аспекти
розвитку – економічне зростання, процеси демократизації, основні
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соціальні послуги та соціальний захист. Кожен із них стосується
розширення можливостей вибору людей і збагачення їхнього життя. Усі
аспекти життя – економічний, політичний, культурний та соціальний –
розглядають з цього погляду. А зростання добробуту як результат
зваженої та комплексної соціальної політики є частиною парадигми
людського розвитку.
Необхідно зазначити, що модель соціальної політики України,
особливо в частині соціального захисту, досі містить риси патерналізму
як спадок від радянських часів. Це призводить до низки проблем у сферах
охорони здоров’я, освіти, культури, житлово-комунальній сфері тощо і,
як наслідок, перешкоджає людському розвитку в Україні. Слушною є
думка В. Люблінського про те, що “сильна соціальна політика, яка
спирається на потужну систему соціального захисту, є важливим
чинником розвитку і зростання добробуту суспільства, оскільки
приватний сектор має “егоїстичні” інтереси – отримання прибутку, а
соціальні проблеми йому чужі за природою” [1, с. 164]. Однак в умовах
значного і хронічного дефіциту державного бюджету сильна соціальна
політика має спиратися не на систему перерозподілу, а шукати нові,
альтернативні та ефективні шляхи вирішення соціальних проблем.
На нашу думку, українська модель соціальної політики має
базуватися на таких (окреслених нижче) правових, економічних та власне
соціальних механізмах.
По-перше, державні соціальні послуги треба надавати за
залишковим принципом. Тобто особливого значення набувають
механізми вибірковості та адресності: лише ті, хто справді потребує
соціальної допомоги та не може її отримати з інших джерел, вправі
розраховувати на допомогу держави. Це дасть змогу гарантувати
підтримку малозабезпечених верств населення.
По-друге, до реформування галузей соціальної сфери (освіта,
охорона здоров’я, культура, житлово-комунальна сфера) необхідно
залучати, окрім державних, ще й суспільні та приватні джерела
фінансування. Треба створювати сприятливі економічні умови та систему
заохочень для залучення приватних інвестицій, що дадуть позитивний
економічний і соціальний ефект у майбутньому.
По-третє, важливо розвивати різні види та форми соціального
страхування, насамперед медичне та пенсійне. Уже давно готовий
законопроект “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне
страхування”, але він досі є лише проектом [2].
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По-четверте, необхідно максимально сприяти формуванню
конкурентоспроможного середовища на ринку праці, у сфері зайнятості
та доходів населення.
По-п’яте, важливим є розвиток соціального партнерства та
соціального діалогу як важливого чинника консолідації суспільства.
По-шосте, реформування соціальної сфери передбачає так
використовувати природні ресурси, щоб майбутні покоління змогли
уникнути виснаження ресурсів та екологічних катастроф.
Отже, одним із ключових завдань Української держави є
забезпечення людського розвитку, а зважена та ефективна соціальна
політика – його важлива умова.
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Олександр Старіш
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: РЕТРО І ПЕРСПЕКТИВА
На початку ІІІ тисячоліття цивілізація може констатувати:
формування ойкумени майже завершено. Базою-фундаментом такого
твердження
стала
тотальна
глобалізація
інформаційних
телекомунікаційних систем управління держав, що дала змогу
сконцентрувати технології управління всіма видами ресурсів біосфери,
зокрема й створеними цивілізацією, в інформаційних центрах, а також
завершений розподіл секторів впливу на біосферу та управління нею.
Нині світова спільнота є інформаційно насиченим політичним
простором, креатив якого безпосередньо пов’язаний із планетарними
процесами, що активно розвиваються. Поглибленню тотальної
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взаємозалежності кожного елемента Всесвіту як системи об’єктивно
сприяють і принципово нові виклики сучасності, що створюють реальні
передумови для спільної інтегрованої діяльності довільних соціумів
цивілізації над державними, соціокультурними, етноконфесійними,
формально-традиційними географічно-територіальними матрицями.
На цьому етапі існування цивілізації найгостріше позначився
монопольно-тотальний процес перерозподілу геополітичних розломів.
Надбанням історії стали ялтинсько-гельсинкські домовленості, що різко
послабили значущість ООН. Постало питання про розробку принципово
нових засобів і технологій управління, збереження й стабілізації світового
ладу, коли відчуття планомірної втрати владних повноважень можуть
констатувати керівні системи майже всіх держав.
Фактично, основним викликом сучасності, що реально позначився
у свідомості цивілізації, став процес глобалізації. Через семантичну
поліфонію терміна “глобалізація”, особливо в контексті міжнародної
ієрархії мовних систем, немає однозначного сприйняття-трактування
цього поняття. Відповідно, різними є й підходи до проблеми, що
викристалізувалася. З’явившись на початку 80-х років XX ст. в надрах
світової економічної системи, термін “глобалізація”, завдяки upgrade
телекомунікаційної системи ойкумени, почав дифундувати в усі сфери
життєдіяльності цивілізації. Незважаючи на це, найзагальнішими були
запитання:
1. Процес глобалізації історично неминучий чи його хтось
нав’язав?
2. Які перспективи цивілізації в контексті процесу глобалізації?
Наприкінці ХХ ст. поняття “глобалізація” стало невід’ємним
атрибутом міжнародного політичного дискурсу. Усвідомлюючи
неоднозначність сприйняття цього терміна і, як наслідок, безпосередньо
процесу, західні експерти й політики вважали за краще говорити про
його невідворотність і благотворність для людства. Такої одностайності
західна політична думка не демонструвала фактично з другої половини
XIX століття – періоду відомих дискусій про свободу торгівлі. Імовірно,
розуміння глобалізації як комплексного геополітичного, геоекономічного
й геосоціального явища, що чинить могутній тиск на всі аспекти
життєдіяльності цивілізації, мало привнести в таке твердження необхідну
дозу здорового скепсису.
Визначення терміна “глобалізація” є таким: процес глобалізації –
континуально/безперервна трансформація інформаційного міжсередовищного
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простору, де переміщується інформація, стимулюючи розвиток нових форм і
технологій систем управління.
Відповідно до цього визначення, процес глобалізації передбачає
функціонування міжсередовищного інформаційного простору –
своєрідної інфраструктури міжрегіональних інформаційних обмінів.
Імовірно, осмислення цього феномену дасть змогу людині краще
орієнтуватися в період радикальної трансформації світоуявлень.
Після закінчення Другої світової війни в міжнародних відносинах
майже синхронно відбувалися два процеси:
– унаслідок перехресних інвестицій, взаємообміну технологіями,
упровадження організаційних інновацій розпочався процес конвергенції
країн розвинених демократій за економічними, соціальними і
політичними параметрами;
– розпад колоніальних імперій, свідомий вибір на користь
модернізації, поширення адаптивних методів керування суспільними
процесами різко пришвидшили процес нівеляції місця й ролі
національних держав в інформаційному просторі між середовищами й
стали каталізаторами процесу глобалізації.
Потужного імпульсу глобалізації надало вдосконалення
телекомунікацій: контакти між соціумами окремих регіонів не лише
істотно зросли, а й стали доступнішими більшості населення. Нині цей
процес набирає сили, охоплюючи понад 60 держав, які утворили ЄС,
НАФТА, АТЕС, АСЕАН, частка світового ВВП і світової торгівлі яких ще
2000 року становила приблизно три чверті. Очевидно, процес глобалізації
залучає щоразу нових учасників і охоплює майже всі сфери
життєдіяльності цивілізації, але одночасно зміцнюються сили, які
протидіють цьому процесові в його нинішній формі: принцип Ле
Шательє-Брауна працює на всіх рівнях, зокрема соціальному, організації
речовини Всесвіту.
І відповідь на запитання “Чи є процес глобалізації історично
неминучим явищем, чи його хтось нав’язав?” цілком обґрунтовано можна
синтезувати з прогностичного учення про ноосферу академіка
В. Вернадського та поглядів незамериканізованих дослідників, які прямо
або опосередковано зазначають, що процес глобалізації фактично
зумовлений появою людини. Сприйняття природного процесу
глобалізації крізь призму американізації світової політики й економіки –
ознака необ’єктивного підходу до історичного процесу. Відповідно,
переддень колапсу світового ситуативного гегемона не є підставою
стверджувати, що процес глобалізації – суть ситуації. В історії цивілізації
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ще ніколи не існувало ситуації такої глибокоешелонованої
взаємозалежності держав із різним рівнем розвитку. Колапс одного з
елементів такої системи – не привід заявляти про колапс самої системи.
Наступним етапом розвитку й розуміння середовища комунікації
самостійних соціумів і цивілізації загалом стало усвідомлення, що:
– по-перше, необхідно систематизувати інформаційні простори й
середовища циркуляції інформації;
– по-друге, доцільно вживати не термін “інфосфера”, а термін
“інформаційний міжсередовищний простір”, наголошуючи не тільки на
значенні інформації як самостійного феномену, а й указуючи на те, що
формування і взаємовплив різних соціальних середовищ – національних
держав та їхніх народів як носіїв певної ментальності – нині завдяки
процесу глобалізації перебуває на принципово новому рівні;
– по-третє, досліджувати феномен глобалізації і систему
міжнародних відносин потрібно на підставі виконання перших двох умов.
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Любомир Скочиляс
ОСНОВНІ СЕМАНТИЧНІ ІНДИКАТОРИ Й УНІКАЛЬНА
ПРОПОЗИЦІЯ ПІД ЧАС ПОЗАЧЕРГОВИХ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
ВИБОРІВ 2014 РОКУ
Передвиборча програма мала б бути основним критерієм
рішення виборця про підтримку кандидата чи партії, адже в саме в ній
закладено ключові способи та методи розв’язання тих чи інших
суспільних проблем і саме від її змістового наповнення мала б залежати
перемога чи поразка учасника виборчих перегонів. Звісно, в українських
реаліях наразі ситуація аж ніяк не хрестоматійна, про що не раз зазначали
в різних дослідженнях та експертних оцінках. Однак програми суб’єктів
виборчого процесу все-таки заслуговують на увагу і в наших умовах,
оскільки в них кандидати та партії закладають ті позиції, які хотіли б
повідомити потенційному виборцеві. Саме тому вважаємо, що контентаналіз програм кандидатів під час позачергових президентських виборів
2014 року дає змогу сформувати загальну картину основних положень
політичних пріоритетів учасників виборчих змагань, які вони вирішили
донести до електорату.
Для аналізу ми обрали програми першої п’ятірки
кандидатів на пост президента України на позачергових виборах 25
травня 2014 року, а саме: П. Порошенка, Ю. Тимошенко, О. Ляшка,
А. Гриценка, С. Тігіпка.
І. Кількісний контент-аналіз програм
Кожен з кандидатів у своїй програмі акцентував увагу на
необхідності реформ у військовій, політико-правовій, економічній,
соціальній, а також у сферах освіти, культури та міжнародних відносин.
Проаналізувавши програми, ми виокремили ключові поняттяіндикатори, які домінували в риториці цих кандидатів: Україна,
Європа/ЄС,
соціальний,
безпека/захист,
люстрація,
реформа/реформування,
податок,
децентралізація,
модернізація/інновації,
військовий/армія,
підприємництво/бізнес,
корупція, освіта/наука, охорона здоров’я, відповідальність. З огляду на
теперішню ситуацію в Україні, ми обрали саме такі індикатори, адже з
них випливає зорієнтованість кожного з кандидатів на вирішення
проблем, які постають сьогодні.
Інтенсивність вживання ми розраховували за формулою: TF (term
frequency — частота слова) – відношення числа вживання обраного слова
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до загальної кількості слів у документі. Таким чином оцінювали
важливість слова
в межах обраного документа. Термін ввела Карен
Спарк Джонс.
, де
– число вживання слова в документі, а в
знаменнику – загальна кількість слів у документі.
Кількісний контент-аналіз дав змогу встановити, що:
1) у кандидата Петра Порошенка – найвищі показники в 5-ти з 15ти
індикаторів,
а
саме:
“Європа/європейський”,
“безпека”,
“децентралізація”, “модернізація/інновації”, “освіта/наука”. На нашу
думку, це не було випадковим явищем і цілком відповідало програмі
кандидата, де він декларував вступ Україна до ЄС, інновації у всіх сферах,
децентралізацію влади, гарантію безпеки від зовнішнього агресора та
розвиток освіти і науки;
2) програма Юлії Тимошенко найбільше наповнена словамиіндикаторами “відповідальність”, “армія/військовий”, “корупція”,
“підприємництво/бізнес”. У ній кандидат пропонувала подолання
корупції, захист країни та відповідальну роботу кожного державного
службовця;
3) найвищі кількісні показники індикаторів “Україна” та
“люстрація” – у програмі Олега Ляшка. Крім того, лідер Радикальної
партії посів друге місце щодо вживання в програмі понять “військовий”,
“освіта”, “децентралізація”,;
4)
програма
Анатолія
Гриценка найбільше
насичена
індикаторами “податок” та “охорона здоров’я”, також на другому місці
за індикатором – “корупція”;
5) Сергій Тігіпко набрав найбільшу кількість за показником
“реформа”, що відповідає тому іміджу, з яким він намагався достукатися
до виборця;
6) усі кандидати, крім Тігіпка, отримали однакову кількість балів
за індикатором “соціальний”;
7)
найвища
інтенсивність
вживання
індикаторів
“Європа/ЄС/європейський”, “безпека”, “люстрація”, “освіта/наука”,
“модернізація” – у програмі Петра Порошенка, а також “охорона
здоров’я” та “децентралізація”, як і в програмі Олега Ляшка;
8) за частотністю індикаторів “підприємництво/бізнес”,
“корупція”, “відповідальність”, “армія/військовий” програма кандидата
Юлії Тимошенко посіла перше місце;
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9) найвища інтенсивність вживання індикаторів “Україна” – у
програмі Олега Ляшка;
10) щодо частотності індикатора “реформа” перше місце посіла
програма Сергія Тігіпка;
11) програма Анатолія Гриценка – на першому місці за
інтенсивністю вживання індикатора “податок”.
ІІ. Визначення унікальної пропозиції програм кандидатів
З аналізу випливає, що кожен кандидат, який балотувався на пост
президента держави у 2014 році, прагнув посісти своє місце в політичній
системі. Для цього намагався запропонувати виборцеві унікальну
політичну пропозицію (УПП), яка здобула б підтримку в суспільстві.
Унікальна політична позиція – те, що відрізняє кандидата від конкурентів
і дає змогу виокремити себе на політичному ринку. Зазначимо, що ми
визначали УПП тільки для тих кандидатів, які становлять об’єкт нашого
дослідження, тобто П. Порошенка, Ю. Тимошенко, О. Ляшка,
А. Гриценка, С. Тігіпка.
Кандидат
УПП
Порошенко П. О.

1. Децентралізація влади.
2. Політична і дипломатична боротьба за
повернення тимчасово окупованого Криму і
подальший захист від зовнішньої агресії.
3. Відновлення військово-промислового комплексу.
4. Вступ до ЄС як додаткова гарантія безпеки.
5. Безвізовий режим з Європою.
6. Розвиток бізнесу.
7. Люстрація влади.
Тимошенко Ю. В. 1. Накопичувальна пенсійна система.
2. Розрив стосунків з Росією.
3. Податок на розкіш.
4. Боротьба з олігархами.
5. “Універсам адмінпослуг”.
6. Скорочення витрат на утримання влади.
7. Механізм приватного обвинувачення.
8. Заборона стягнення пені із заборгованості.
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Ляшко О. В.

Гриценко А. С.

Тігіпко С. Л.

1. Оснащення армії сучасною технікою.
2. Заборона трансляції російських ЗМІ,
Комуністичної партії і Партії регіонів як
поплічників режиму Януковича.
3. Введення візового режиму з Російською
Федерацією на час російської агресії і окупації
Криму.
4. Розвиток переробної промисловості.
5. Реформа державної служби.
6. Пенсійний вік для жінок – 55 років.
1. Працювати чесно та прозоро.
2. Подолання корупції.
3. Президент особисто очолює уряд.
4. Ліквідація районних державних адміністрацій.
5. Ліквідація податкової міліції.
6. Зменшення державного регулювання економіки.
7. Десятирічка в школах.
1. Стабілізація курсу гривні.
2. Заборона формування партіями закритих
списків.
3. Реформа правоохоронної системи.
4. Європейські ринки збуту та технічні стандарти.
5. Інновації у сфері економіки.
6. Переговори з Росією на прагматичній основі.

Кожен з аналізованих кандидатів пропонував позицію, яка чимось
вирізняла його серед конкурентів. Для Петра Порошенка такою позицією
була децентралізація влади та вступ до ЄС; для Юлії Тимошенко –
запровадження накопичувальної пенсійної системи та створення
“універсаму адмінпослуг”; для Олега Ляшка – заборона трансляції
російських ЗМІ, візовий режим з Російською Федерацією та пенсійний вік
для жінок – 55 років; для Анатолія Гриценка – ліквідація районних
державних адміністрацій та податкової міліції, а також десятирічка в
школах; для Сергія Тігіпка – заборона формування партіями закритих
списків та переговори з Росією на прагматичній основі.
Водночас усі кандидати дотримувалися позиції зміцнення армії,
підвищення рівня життя та розвитку економіки.

169

Віталій Литвин
ЗБАЛАНСОВАНИЙ НАПІВПРЕЗЕНТАЛІЗМ: ОСОБЛИВОСТІ,
РИЗИКИ ТА ПОЗИТИВИ
Напівпрезиденталізм – система правління й конституційна модель,
якій властива посада всенародно й безпосередньо (прямо) обраного на
фіксований термін президента (зазвичай як глави держави, але інколи як
глави держави і глави виконавчої влади), а також прем’єр-міністра й
урядового кабінету, які обов’язково колективно відповідальні перед
парламентом. У визначенні не враховано повноважень президентів, прем’єрміністрів/урядів та парламентів [2]. Вони змінюються залежно не лише від
конституційних, а й політичних передумов, зокрема результатів всенародних
президентських і парламентських виборів. Тому формальні й фактичні
повноваження президентів, прем’єр-міністрів/урядів і парламентів впливають
на позиціонування напівпрезидентських систем (станом на кінець 2014 р. у світі
зафіксовано 54 держави із напівпрезидентською системою правління). Це
означає, що напівпрезиденталізм може наближатися до президенталізму чи
парламентаризму, залишаючись конституційно незмінним, а може й
фактично відповідати напівпрезиденталізму як інституціоналізованій системі
правління. Саме тому всі напівпрезидентські системи (зазвичай
виокремлюють президентсько-парламентські і прем’єр-президентські (або
парламентсько-президентські)) потрібно класифікувати, врахувавши
фактичні повноваження президентів, прем’єр-міністрів та парламентів, а
також особливості дуалізму виконавчої влади [10].
Існують напівпрезидентські системи з номінальними президентами
(які важливі тільки з огляду на процес формування й припинення
повноважень урядів), що функціонують парламент-подібним чином
(Австрія, Болгарія, Ірландія, Ісландія, Словенія, Чехія, Словаччина, Фінляндія
тощо); напівпрезидентські системи з дуже сильними чи всесильними
президентами [6], які функціонують президент-подібним чином
(Азербайджан, Білорусь, Росія, Казахстан та інші) і дуже часто
недемократично [8, c. 163]; напівпрезидентські системи, у яких повноваження
президентів, прем’єр-міністрів та парламентів є сумірними або майже
сумірними, тобто системи з різною кореляцію приблизного балансу сили
ключових політичних інститутів [9] (наприклад, Грузія, Литва, Польща,
Португалія, Румунія, Україна, Франція, Хорватія [11; 16; 17]). Такий варіант
напівпрезиденталізму називають збалансованим. Йому не притаманне
вирішальне домінування владних повноважень президента, прем’єр-міністра
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чи парламенту для здійснення виконавчої влади, тому наявне ускладнення
дуалізму виконавчої влади. Серед усіх типів напівпрезиденталізму
дослідники найчастіше критикують саме збалансований, за якого можливі
сценарії блокованого конституційного й міжінституційного конфліктів. Надто
коли виборці не забезпечують парламентської більшості жодному з центрів
виконавчої влади. Найчастіше таке стається в періоди когабітацій, коли
зникає керованість процесом та знижується рівень легітимності державної
влади [3; 4; 5; 14, c. 286], але інколи трапляється й в умовах систем уніфікованої
більшості, коли прем’єр-міністр і президент входять до тієї самої партії чи
коаліції. Як зазначає Т. Чжун-Хсіенга [13], будь-який різновид і тип
напівпрезиденталізму може проходити різні фази реалізації (президентдомінантну, прем’єр-домінантну, парламент-домінантну, когабітаційну,
збалансовану), тому очевидно, що збалансований напівпрезиденталізм – у
гіршій ситуації порівняно з іншими типами напівпрезиденталізму. Він
наражається на більшу кількість конституційно-правових і політичних
викликів, адже коли протилежні інститути влади досягають паритету, вони
змагаються за першість у законодавчих і виконавчих повноваженнях. Навіть
попри формальну норму, що парламент – найвищий орган законодавчої
влади, бо фактично це не завжди так [7; 19]. Надто коли опозиційні один до
одного президент, прем’єр-міністр і парламент мають однакові фактичні
повноваження, а тому змагаються за владу провадити законодавство [1].
Найбільш яскраво це виявляється в когабітаційній та збалансованій
фазах збалансованого напівпрезиденталізму. Когабітаційна фаза кілька разів
виникала у Франції, Литві, Польщі, Румунії, Хорватії, Грузії, Португалії, Україні
тощо [4], її характеризують ситуації, коли президенти й прем’єр-міністри
належать до опозиційних партій, і обидві не беруть участі у формуванні
урядових кабінетів. Водночас джерела легітимності державної влади, зокрема
виконавчої, у президента й прем’єр-міністра – різні. У таких умовах прем’єрміністри відповідальні за більшу частину законодавчої та виконавчої влади, а
президенти – лише за окремі резервні сфери, питання та галузі внутрішньої і
зовнішньої політики, хоч і мають деякі додаткові повноваження для балансу
(право на розпуск парламенту, видання указів із силою закону, керування
засіданнями уряду, законодавче вето тощо) [12]. Це спричинює наростання
конфлікту між президентом та прем’єр-міністром у системі дуалізму
виконавчої влади, адже їх повноваження виявляються сумірними або майже
сумірними, однак фактично в більшості питань превалює прем’єр-міністр.
Ситуацію дещо корегують президентсько-парламентські напівпрезидентські
системи, у яких інституціоналізовано право президента відправляти
урядовий кабінет у відставку.
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Збалансована фаза збалансованого напівпрезиденталізму зумовлює
ще більше політичних та інституційних викликів, бо передбачає
конфронтацію всенародно обраних президента і парламенту, коли жодна
партія або коаліція не контролює законодавчої/парламентської більшості,
тобто коли формуються уряди меншості або й непартійні уряди, які
спираються на ситуативну підтримку партій у парламенті (наприклад, у
Веймарській Республіці 1918 – 1933 рр., Російській Федерації 1991 – 1993 рр.,
Грузії 1992 – 1993 рр.). Це призводить до швидкої зміни міжінституційної та
політичної динаміки, зокрема на парламентській арені, тому в політичній
системі можливі різноманітні ad hoc альянси, які найчастіше детерміновані
практикою провадження так званого “подвійного законодавства”, а інколи
успадковані внаслідок переворотів чи “громадянської” узурпації влади (у
Веймарській Республіці це зробив А. Гітлер, у Російській Федерації –
Б. Єльцин, у Грузії – Е. Шеварднадзе), що зумовлює поступову чи радикальну
авторитаризацію політичних режимів. Обидві окреслені фази збалансованого
напівпрезиденталізму особливо небезпечні, коли президенти мають право
видавати укази із силою закону, а парламенти можуть ухвалювати закони, які
апріорі вищі за силою за будь-які укази й можуть долати їх. Така ситуація
автоматично створює міжінституційний конфлікт.
Тому збалансований напівпрезиденталізм детермінований такими
політико-інституційними ризиками: 1) максимально посилює ймовірність
виникнення й поширення напруженості між інститутами влади, які мають
підтримку різних партійно-політичних сил парламенту, в системі дуалізму
виконавчої влади; 2) потенційно/теоретично максимально знижує рівень
демократичності політичного процесу, а також легітимності й ефективності
політичної влади у тих країнах, які лише почали трансформуватися (часто так,
як і в президентських системах [14, c. 286; 20]); 3) ускладнює чи тимчасово
унеможливлює усунення від влади нелегітимного президента, прем’єрміністра або парламенту; 4) максимізує ймовірність розвитку
міжінституційних ситуацій, за яких ані президент, ані прем’єр-міністр, ані
будь-яка партія чи коаліція не мають незалежної більшості у законодавчій
владі [18, c. 17–18], тому часто змінюються коаліції й уряди, а президент
постійно нерегламентовано втручається у діяльність урядів та використовує
свої резервні повноваження [21].
Збалансований напівпрезиденталізм також позиціонують як
найбільш інституційно нестабільний тип напівпрезиденталізму, бо він
формально-конституційно та програмно базується на ідеї конституційноправової сумірності і балансу повноважень президентів та глав урядів.
Порушення
інституційної
стабільності
у
збалансованому
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напівпрезиденталізмі є проекцією балансу “подвійної легітимності” глави
держави та глави уряду, а також сумірності їхніх повноважень у виконавчій
владі. Річ у тім, що всенародно обрані президенти чітко (однак завжди
суб’єктивно) розуміють, що їхні формальні повноваження не завжди або не
зовсім відповідають мандату, який їм надав електорат [15, c. 251]. Ситуацію
значно загострює когабітація, коли президенти, навіть формально слабші,
ніж прем’єр-міністри, спираючись на персональну популярність,
намагаються діяти як “інтерпретатори волі народу” в спробі пошуку
додаткових важелів впливу на систему. І навпаки, з дещо слабшими, ніж
президенти, прем’єр-міністрами, які постають перед дилемою здійснення
виконавчої влади у тих “політичних аренах” (“доменах”), що позиціонуються
як конституційно суперечливі. Особливого наголосу проблема набуває тоді,
коли невдалою є реалізація соціальних, політичних і економічних реформ, за
які безпосередньо відповідальні глави урядів, а не президенти.
Позитивом збалансованого напівпрезиденталізму часто вважають те,
що він уможливлює достатню фрагментацію, фракціоналізацію і
поляризацію партійно-політичних систем, а внаслідок міжпартійної
конкуренції здатний сприяти консолідації демократії. Але лише за умови, що
на
ранній
стадії
демократичного
транзиту
збалансований
напівпрезиденталізм не спричинив колапсу/відкату від демократії, а
політична система ґрунтується на всебічному консенсусі та плюралізмі.
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Ігор Осадчук
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ “ФОРМА
ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ” ТА “СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО
ПРАВЛІННЯ”
У політологічній літературі інколи паралельно або відокремлено
використовують такі поняття, як “монархічна форма правління”,
“республіканська форма правління”, “президентська форма правління”,
“парламентська форма правління”, “напівпрезидентська форма
правління”. За формою правління країни усталено поділяють на монархії
і республіки; монархії, відповідно, на абсолютні, дуалістичні та
парламентcькі, а республіки – на президентські, парламентські і
напівпрезидентські. Унаслідок такого поділу, а також спираючись на
праці М. Сахарова [1], А. Лейпхарта [2], С. Паречіної [3], О. Зазнаєва [4],
розрізняємо поняття “форма державного правління” та “система
державного правління”.
Підтримуючи позицію М. Сахарова, вважаємо, що коректніше з
погляду
наукової
термінології
говорити
про
президентську,
напівпрезидентську, парламентську системи правління, відокремлюючи
їх тим самим від форм державного правління. Водночас цілком
прийнятним є традиційне тлумачення поняття “форма державного
правління”, яка може бути республіканською чи монархічною [1, с. 3].
Як зазначає С. Паречіна, не потрібно змішувати поняття “форма
правління” і “система правління”. Форма правління – основа формування
вищої державної влади в тій чи іншій політичній системі; вона буває
виборною або спадковою. Cистема правління, за словами дослідниці,
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визначає співвідношення прерогатив між виконавчими і законодавчими
органами державної влади [3].
Cучасна західна політична наука, враховуючи виборні та спадкові
основи формування вищої державної влади для республік і монархій
відповідно, розглядає конституційну (парламентську) монархію та
парламентську республіку саме як різновиди парламентської системи
правління. Це зумовлено тим, що парламентській монархії і
парламентській республіці притаманний парламентський спосіб
формування уряду і відповідальність уряду перед законодавчим органом.
Відповідно, конституційна (парламентська) монархія і парламентська
республіка опиняються в одній типологічній групі (парламентська
система правління).
За словами О. Зазнаєва, поняття “форма правління” відображає
лише зовнішній, формально-юридичний аспект держави, пов’язаний із
процесом передавання верховної влади – через успадкування або вибори
(населенням, парламентом або спеціальним органом) [4, с. 45]. Отже, під
формою державного правління розуміємо спосіб організації вищої
державної влади (яка буває виборною – республіка або спадковою –
монархія) в тій чи іншій політичній системі. Поняття “система державного
правління” характеризує не тільки формально-юридичний, а й фактичний
аспект форми держави, яка існує у вигляді складної системи
взаємовідносин між законодавчою, виконавчою та судовою владою.
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Дарія Зубрицька
ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ В УКРАЇНІ
Наше життя переповнене інформацією. Читаємо новини в
інтернеті, дивимося телевізор, слухаємо радіо та активно обговорюємо
почуте, побачене, прочитане. Останній етап – обговорення новин – також
є комунікацією, бо дає змогу реципієнтові висловити власну думку та
остаточно сформувати своє уявлення про ситуацію чи явище. Окрім
цього, є чимало шансів, що інформація, обговорена “на кухні”, потрапить
до ще кількох слухачів.
Оскільки політична сфера – одна із найважливіших, то й
інформації з цієї галузі в інформаційному просторі досить багато.
Фактично кожне третє-четверте інформаційне повідомлення –
політичного змісту.
К. Дойч розробив модель функціонування політичної системи як
дуже складну й ешелоновану сукупність інформаційних потоків,
побудовану на принципі зворотного зв’язку. Ця модель містить чотири
блоки, пов’язані з різними фазами проходження інформаційнокомунікативних потоків: 1) отримання й добір інформації,
2) опрацювання й оцінювання інформації; 3) ухвалення рішень;
4) реалізація рішень та зворотний зв’язок [8, с. 163].
Політичну інформацію можна передавати трьома основними
способами комунікації. Перший – засоби масової комунікації: друковані
(газети, журнали, книжки, плакати, листівки) та електронні (телебачення,
радіо, інтернет тощо). Другий – організації (використовують
комунікативні можливості урядових структур, політичних партій,
громадських організацій, рухів, груп тиску та ін.). Третій – неформальні
контакти, які застосовують як двосторонні ланцюги обміну політичною
інформацією між владою і громадянами.
Інформаційні потоки мають два джерела надходження: ззовні та
від внутрішніх субсистем – про розвиток самої політичної системи [1,
с. 41]. Особливість комунікаційних мереж полягає також у тому, що
масова комунікація спрямована на різні соціальні групи, різну вікову
категорію реципієнтів одночасно.
Мету політичної комунікації розкриває визначення суті
комунікації в політологічному енциклопедичному словнику: політична
комунікація – процес передавання політичної інформації та її обміну,
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який структурує політичну діяльність і надає їй нового значення, формує
громадську думку і політичну соціалізацію громадян, враховуючи їхні
потреби й інтереси. Інформація, що циркулює з політичною метою,
скерована на формування суспільної свідомості суб’єктів політики та
спрямування їхньої діяльності.
З огляду на важливість, Г. Алмонд і Дж. Коулмен розглядали
політичну комунікацію з погляду гомогенності, мобільності, обсягів та
спрямованості [7, с. 338]. Системи політичної комунікації можна
класифікувати залежно від мобільності, оперативності інформації, що
циркулює її каналами. Якщо, скажімо, газети й журнали доходять до
читачів лише через тиждень після виходу, це, безперечно, не є ознакою
високого рівня розвитку політичної системи загалом та системи
політичної комунікації зокрема. Аналогічно – стосовно обсягів
інформації та її спрямованості. У розвинених у цьому сенсі політичних
системах інформація надходить не тільки згори вниз директивно, а й
зворотному керунку: від пересічних громадян до урядових структур
найвищого рівня.
Щодо інформаційного простору України, то зазвичай інформація
згори вниз надходить досить швидко, у разі гострої потреби – у межах
одного дня. Така ситуація свідчить про дві ознаки: по-перше, ЗМІ
привчені до сенсацій, по-друге, найважливішу інформаційну роль
відіграють загальнонаціональні ЗМІ. Знизу вгору інформація іде значно
довше, що характеризує українську політичну систему як таку, що має
досить слабко розвинене громадянське суспільство.
Якщо
інформаційну
тему
висвітлив
хоча
б
один
загальноукраїнський ЗМІ, вона має шанс стати ще більш публічною,
зокрема завдяки перевиданням та інформаційним дубляжам. Значення
для зацікавленої громадськості в цьому разі першочергове, оскільки таке
привертання уваги – найбільш дієвий механізм впливу на державні
органи та осіб, уповноважених вирішити проблему й пришвидшити
ухвалення потрібних рішень. Крім того, згідно із Законом України “Про
міліцію” та Законом “Про доступ до публічної інформації”, опубліковану
інформацію про злочини автоматично має розглянути міліція та
прокуратура, відповідно до компетенції питань [2] [3].
Залежно від ситуацій, що виникають на окремих територіях,
набувають значущості питання, які стосуються однієї чи кількох
суспільних сфер, що зумовлює потребу створення центрів інформування
населення. Упродовж перших етапів роботи нового центру не надто
важливі ні його масштаби, ні штат, ні матеріально-технічне оснащення.
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Основне його завдання – вчасна, якісна і фахова робота та ефективне
інформування, навіть якщо ці функції виконує одна особа. Роль і значення
інформаційного центру зумовлені масштабом охоплення проблеми
регіону в географічній площині та кількості зацікавленої аудиторії.
Приклад виконування надскладного завдання з інформаційної
роботи
–
прес-служба
і
мережа
інформаційних
центрів
Антитерористичної операції (АТО). Існує штаб, мережа центрів у зоні
бойових дій та військові журналісти, які мають можливість та
уповноважені професійно коментувати, провадити діалог і відповідати на
запитання представників ЗМІ. Система інформаційної роботи
сформована на базі Інформаційно-аналітичного центру Ради
національної безпеки і оборони України, керівник Управління пресслужби Адміністрації Президента Андрій Лисенко, український
військовий журналіст, виконує обов’язки речника. Цей приклад
важливий також тому, що йдеться про перший постійний прес-центр
військової інформації, який офіційно та оперативно надає відомості про
громадський сектор, цивільну безпеку та інші питання, які не є
військовою таємницею.
Центрами
інформування
в
громадському
секторі
є
загальноукраїнські та регіональні ЗМІ. Завдяки активному розвитку
технічних засобів, інтенсивність роботи інформаційних центрів щоразу
отримує нові можливості. Наприклад, у 2014 році вперше застосували
новацію – стрімити відеоновини на ресурс YouTube у режимі реального
часу і через ефір відразу демонструвати глядачам на телеканалах.
Завдяки технічному прогресу значно швидше відбувається процес
переходу інформації від джерела її генерування до реципієнтів. Це
надзвичайно важливо з огляду на те, що час, потрібний на зворотну
реакцію від громадськості, зменшується до кількох годин. Наприклад, 21
листопада 2013 року журналіст “Української правди” Мустафа Найєм на
своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав: “Встречаемся в 22:30
под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай,
кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!”
[4]. Пост за лічені хвилини зібрав безліч “лайків”. У коментарях люди
підтримали ініціативу й пообіцяли особисту участь. Увечері на зазначене
місце прийшли 2 – 3 тис. киян.
Аналогічно до цього прикладу, К. Дойч з’ясовує час, необхідний
для того, щоб відреагувати на появу ворожого літака й ухвалити
відповідне політичне рішення. Отже, якщо цільова аудиторія вчасно
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отримає потрібну інформацію, реакції можна очікувати в зазначений
період.
Лазарсфельд, Берельсон і Годе приблизно в 60-х роках так
описували процес передавання інформації: “ідеї поширюються від радіо
і преси до лідерів думки і згодом від них до менш активних секторів”.
Після появи соціальних мереж інтенсивність та оперативність
передавання відомостей значно пришвидшилася [9, с. 71]. Проте форма
переконання не змінилася. Тому інформаційні повідомлення, мета яких –
вплинути на формування громадської думки, як і багато років тому,
містять дві основні складові: переконати населення в правильності дій
політичної еліти та в доцільності перебування їх у владі. У цьому контексті
виокремлюють констатувальну (найбільш об’єктивну!), спонукальну
(заклик до дій) і мотивувальну (розкриття наслідку дій) політичну
інформацію.
Такі інформаційні повідомлення містять два засоби аргументації:
логічне та емоційне переконання. Логічне переконання орієнтується на
раціональну, доказову, наукову аргументацію з коментарями експертів і
фахівців галузі. Емоційне переконання апелює до моральних цінностей
людини, змушує її прийняти рекомендовану позицію з огляду на
морально-етичні міркування.
Отже, політичну інформацію, що надходить до споживача,
подають у такому вигляді і в такий спосіб, щоб її сприймали цілковито,
як однозначну правду і щоб вона не викликала критики. Інформаційні
центри, враховуючи, що змінюються технічні можливості і доступ до
інформації, намагаються так підлаштуватися під споживача, щоб йому
було зручно та комфортно сприймати її вдома, на роботі чи в транспорті
без внутрішнього спротиву й упередження. Зі свого боку, споживачі
інформації здебільшого вже готові до того, що отримана інформація
добре “запакована” в стандартні кліше й адресована цільовій групі. Для
взаємної зручності та корисності роботи з інформацією “виробник” та
“споживач” взаємно удосконалюються, а процес стає особливо
креативним.
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Андрій Панарін
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ТА
ЛЕГІТИМНІСТЮ
Кожна політична система, а відповідно й панівний політичний
режим, як інструмент вияву безпосередніх інтересів влади, намагається
забезпечити максимально широку підтримку свого існування. У цьому
полягає своєрідний “інстинкт виживання” влади, іманентно властива їй
консервативність, запобігання глибоким змінам у суспільних структурах.
Суспільні зміни такого типу дуже рідко ініціюють владні інститути, і
якщо вони й відбуваються, то лише через жорстку необхідність і задля
пошуку стабілізації становища чинного режиму. Розглядаючи
конкретний тип політичної системи або режиму, насамперед треба
звертати увагу, яким чином і в якій ситуації вони функціонують, які
методи та засоби використовують, і основне – яке формулюють завдання:
зберегти інституційну базу і соціальні підвалини влади незмінними чи,
щоб не втратити влади, реформувати їх відповідно до нових викликів
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об’єктивної реальності. Ризик самозбереження однаково великий, попри
те, чи відбудуться широкомасштабні реформи, чи влада блокуватиме
будь-які зміни. Така дилема, рано чи пізно, постає перед кожним
режимом, і її розв’язання залежить від ситуації.
Найчастіше до найвпливовіших чинників формування політичної
стабільності зараховують легітимність та ефективність влади.
Легітимацію визначають як складний процес, функція якого полягає в
інтегруванні суспільних верств на основі спільних цінностей та водночас
здатності до реалізації ідентичності політичної системи і створення нових
соціальних інститутів. На думку багатьох політологів, саме легітимація
сприяє досягненню стабільності політичної системи, натомість зворотний
бік цього процесу (делегітимація) спричинює дестабілізацію системи.
Питання легітимності політичної влади зумовило чимало
дискусій, але в контексті сформульованої проблеми нас цікавить лише
один аспект: чи можна вважати легітимність необхідною і достатньою
умовою
формування
та
підтримки
політичної
стабільності?
Резюмувавши думки різних дослідників, доходимо висновку, що
легітимність сприяє встановленню політичної стабільності. Але
відкритими є низка запитань: чи реально забезпечити політичну
стабільність без легітимності влади, і якщо так, то яким чином і наскільки
тривалою вона буде? Які чинники необхідні для стійкої позиції влади?
Проблему легітимності політичної влади вивчало чимало
дослідників, але першим на ній наголосив М. Вебер. Учений керувався
тим, що легітимність є чинником, який дає змогу стабілізувати відносини
панування та підпорядкування в суспільстві [7]. Філософ уважав, що будьяка влада існує в рамках визначених, соціально вироблених норм і правил
і у своїй діяльності спирається на ці норми. Якщо такі норми визнає
суспільна більшість і сприймає їх як цінності, то політична влада є
легітимною. Для М. Вебера легітимність – гарант стабільності політичної
системи, наявних суспільно-політичних структур, процедур, рішень
уповноважених осіб, “незалежно від конкретного змісту їхніх дій” [2].
У політичній теорії з приводу взаємозв’язку між політичною
стабільністю та легітимністю чітко виокремилися дві основні концепції.
Згідно з першою, представниками якої є Т. Парсонс, С. Ліпсет та інші і
яку започаткував у своїх працях М. Вебер, легітимність – не лише
достатня, а й необхідна умова політичної стабільності [5; 6]. Відповідно до
протилежної позиції, що її висунули вчені, які досліджували конкретні
політичні системи, легітимність є вагомою, але не обов’язковою умовою
формування політичної стабільності. У практиці існування різних
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політичних систем є періоди, іноді досить тривалі, коли влада існує
незмінно, хоча законність і справедливість її панування більшість
населення не визнає. Такі ситуації висвітлював у своїх працях відомий
західний дослідник С. Ґрінберґ на прикладі апартеїду, який через
військово-економічні ресурси був значно стабільнішим, ніж очікували,
незважаючи на те, що цю владу підтримувало не більше 20% населення
країни [3]. Аналогічну думку висловив учений А. Пшеворські, який вивчав
трансформаційні процеси в країнах Східної Європи. За його словами,
втрата владою легітимності не є ознакою політичної нестабільності та
початку трансформаційних процесів, а саму проблему легітимності
сформульовано некоректно. Для політичної стабільності системи не
стільки важливою є легітимність специфічної системи панування влади,
скільки відсутність життєздатних альтернатив [7].
Звідси випливає, що проблема легітимності, попри її важливість,
не цілковито вичерпує зміст політичної стабільності. Окрім легітимності,
важливим параметром, який розглядають науковці як доповнювальний
або ж взаємозамінний і здатний стабілізувати політичну систему в умовах
недостатньої/відсутньої легітимності, є економічна ефективність. На
вагомість цього чинника звернув увагу С. Ліпсет, зазначивши, що
політичну стабільність визначають два параметри: легітимність та
економічна ефективність. На думку вченого, легітимності досягають
двома способами: або завдяки сприйняттю й відтворенню усталених
соціально-політичних норм, або завдяки ефективності, коли система
здатна оперативно реагувати та вирішувати актуальні, насамперед
соціально-економічні, проблеми суспільного поступу. Перший варіант
реалізується в умовах описаного в працях М. Вебера традиційного типу
легітимності, який спирається на патріархальну систему соціальних
зв’язків усередині суспільства. Імператив економічного розвитку в цьому
разі не виходить на перше місце і не є невідкладним. Другий варіант
передбачає економічну ефективність, яка є більш вагомим чинником
політичної стабільності, коли йдеться про харизматичний тип
легітимності, оскільки він не проіснує довго без суттєвих економічних
досягнень.
Спираючись на такі гіпотези, С. Ліпсет розділив усі політичні
системи на чотири групи: 1 – легітимні, але з невисоким рівнем
економічної ефективності; 2 – економічно ефективні, але з низькими
показниками легітимності; 3 – політичні системи з високими ступенями
обох якостей; 4 – політичні системи, які втратили легітимність, а також
потенціал економічного розвитку [4].
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Легітимність
Ефективність

1
3

4
2

Ця абстрактна схема дає змогу виокремити три ситуації
стабільності/нестабільності політичної системи: нестабільні (4) –
нелегітимні з відсутністю потенціалу економічного поступу; системи з
відносною політичною стабільністю/нестабільністю (1, 2) – з низькими
показниками одного із заданих параметрів; стабільні (3) – системи, в яких
влада є легітимною і її управління – економічно ефективне. З огляду на
вищезазначене, трактування С. Ліпсета передбачає можливість
функціонування системи з відносною політичною стабільністю, хоча, на
відміну від А. Пшеворські, який говорив про відносну політичну
стабільність систем із нелегітимною, але ефективною владою, С. Ліпсет
більш схильний розглядати їх як нестабільні політичні системи [1].
Більшість учених сходиться в тому, що в контексті легітимності
політична стабільність насамперед вимагає відсутності в суспільстві
застосування нелегітимного насильства, панування, якого не визнаватиме
суспільство. Інакше кажучи, влада буде стабільною настільки, наскільки
зможе запобігати домінуванню нелегітимних сил. У цьому розумінні
політична стабільність постає як здатність суспільства до самозахисту і
сприяє збереженню такої організації владних відносин, яка відповідає
соціальній системі, адекватно реагує на вимоги та настрої суспільства,
забезпечує інтеграцію суспільства в процесі соціально-економічної
модернізації, у такий спосіб підвищуючи ефективність модернізації. До
чинників, які сприяють становленню політичної стабільності, у контексті
легітимності можна зарахувати наявність конституційного ладу, який
чинна влада намагається підтримати, таким чином забезпечуючи
легітимність самої системи, ефективне здійснення влади, гнучкість у
застосуванні силових засобів примусу, дотримання усталених у
суспільстві традицій, відсутність серйозних структурних змін у системі
інститутів влади, реалізацію продуманої та ефективної урядової стратегії
тощо.
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Ірина Чміль
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ У КРАЇНАХ
ПРИБАЛТИКИ
Другій половині 1980-х років у країнах Центрально-Східної
Європи притаманні активні процеси зміни політичного ладу. Монополія
комуністичної партії на владу, розпад СРСР, важке економічне становище
багатьох країн регіону, вплив Заходу тощо спричинили зародження
масового невдоволення серед населення, що дуже швидко переросло у
виникнення опозиційних громадських рухів. Передумовою створення
таких неінституційних формувань у країнах Центрально-Східної Європи,
зокрема в Прибалтиці, був також успішний досвід опозиційної діяльності
профспілки “Солідарність” у Польщі, яка на час початку трансформації
політичних систем в інших країнах уже досягла чималих результатів у
руслі демократизації та впровадження реформ. Попри деякі спільні риси
перехідних періодів центральноєвропейських країн, Прибалтика мала
свої особливості. Вони полягали насамперед у тому, що мета і роль
громадських рухів у прибалтійських країнах відрізнялися від соціального
контексту рухів держав Центрально-Східної Європи.
Громадські рухи у Литві, Латвії та Естонії виступали не стільки
проти комуністичної влади, скільки за здобуття незалежності власних
держав, проблема необхідності створення яких постала у другій половині
1980-х рр., коли в СРСР змінилася правляча верхівка. Прихід до влади
М. Горбачова та його ліберальна політика дали поштовх до зародження
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опозиційних рухів у прибалтійських країнах. Наукова і творча
інтелігенція вирішила скористатися “перебудовою” й почала вирішувати
назрілі питання. У країнах Прибалтики трансформація кінця 80-х –
початку 90-х рр. відбувалася подібно, за одним зразком, тому особливості
діяльності опозиційних рухів у цих країнах докладніше розглянемо на
прикладі литовського руху “Саюдіс” [3, с. 61].
Сформувавшись із представників інтелігенції та вийшовши на
політичну арену Литви у червні 1988 р. як народно-демократичний рух,
“Саюдіс” здійснив справжній прорив у процесах демократизації
литовського суспільства. Він зруйнував усі ідеологічні табу радянської
епохи, звільнив суспільну свідомість від пережитків минулого, сформував
нову систему національних цінностей, посприяв розвитку високого рівня
політичної культури громадян.
“Саюдіс”, як і більшість опозиційних громадських рухів країн
Центрально-Східної Європи, значну увагу надавав розв’язанню проблем
забруднення природи (зокрема організував екологічні клуби і
товариства), сприяв протидії нищенню культурної спадщини. Така
діяльність закладала основу для формування потужного громадського
руху. Активна участь литовського руху у вирішенні екологічних проблем
та ще низки загальнонаціональних питань свідчить, що він не був рухом
однієї ідеологічної течії. До його лав входили репрезентанти різних
політичних поглядів – ті, хто відчував потребу змін.
Ідеї “Саюдісу” поширювали під час акцій та демонстрацій, на
яких озвучували актуальні суспільні проблеми, зокрема про необхідність
відновлення незалежності Литви, зміну статусу литовської мови на єдину
державну в країні, повернення назв вулицям, які перейменувала
радянська влада, засудження пакту Молотова-Рібентропа, унаслідок
якого СРСР окупував Литву, тощо. Тобто, як і в інших країнах
Центральної Європи, діяльність “Саюдісу” була спрямована на
публічність. Масові мітинги та заходи давали змогу залучати нових
прихильників. Значна кількість членів руху надавала йому вагомої
потужності та сили й забезпечувала здатність протидіяти утискам з боку
влади, яка часто намагалася перешкодити діяльності “Саюдісу”,
блокуючи відомості про нього.
Яскравий приклад боротьби з офіційною пресою – протест членів
“Саюдісу” проти Литовської агенції новин (ELTA). Після того, як агенція
не повідомила про мітинг, який невдовзі планував організувати рух, його
учасники активізувалися й провели мітинг біля будівлі ELTA. Як наслідок,
представники агенції пообіцяли об’єктивніше висвітлювати всі події в
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країні, зокрема й пов’язані з “Саюдісом”. Ситуація з ELTA свідчить, що
“Саюдіс” став потужною силою на політичній арені Литви, з чіткою
організаційною структурою, значною кількістю прихильників та
власними періодичними виданнями, які впродовж діяльності руху
набули популярності й виходили чималим накладом. Осередки
“Саюдісу” швидкими темпами створювали по всій країні. Ініціативні
групи руху започатковували на різних підприємствах та організаціях [6].
Його діяльність була дуже активною і результативною. За нетривалий час
вдалося досягти окреслених цілей: Литва здобула незалежність, литовська
мова набула статусу єдиної державної, політична система змінилася,
стала більш демократичною та відкритою, країна одержала нову
Конституцію, відбулися незалежні, вільні вибори тощо.
Незважаючи на суттєві досягнення литовського “Саюдісу”, усе ж
його нерідко критикували. Одночасно з процесами демократизації
політичної системи, всередині
самого руху почав розвиватися
небезпечний вірус нетерпимості до інакомислення, з’явилися внутрішні
протиріччя та конфлікти.
Протестуючи проти будь-якої монополії на істину, “Саюдіс”
водночас оголосив своє розуміння історії Литви, її минулого,
теперішнього та майбутнього єдино правильним і намагався надати
цьому розумінню рангу офіційної політики.
Підкреслюючи домінування моралі над політикою (В. Ландсбергіс
як лідер опозиційного руху навіть опублікував серію статей на цю тему в
газеті “Летувос айдас”), сам “Саюдіс” вдавався до таких форм політичної
боротьби з опонентами, які різко розходилися із загальнолюдськими
моральними нормами.
Почавши свою діяльність як широкий народний рух під
керівництвом творчої інтелігенції, “Саюдіс” перетворився на соціальнополітичну організацію нової буржуазії, а також колишніх політичних
в’язнів [2].
На своїх чергових після Установчого з’їзду форумах “Саюдіс” раз
за разом ухвалював такі програмні документи, які дедалі більше
змінювали його політику в праворадикальному керунку. Поступово від
нього відійшла інтелігенція. Також він втратив статус народного руху.
Після історії з невдалим президентством В. Ландсбергіса ЗМІ
Литви висловлювали різко негативну позицію стосовно “Саюдісу”. У
відповідь на критику рух, замість виправлення своєї політичної лінії,
вдався до подальшої конфронтації із громадською думкою.
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Поразка на виборах восени 1992 р. остаточно підірвала авторитет
“Саюдісу” як громадсько-політичного руху, і він відійшов в історію.
Упродовж якогось часу після виборів організація пробувала впливати на
політичну ситуацію в республіці, проводячи вуличні пікети й мітинги,
перебувала в опозиції до посткомуністичної Демократичної партії праці,
яка виграла вибори, але повернути собі колишнього авторитету не
змогла.
У низинних осередках “Саюдісу” дедалі частіше точилися
розмови про “виконання ним своєї історичної місії”, про необхідність
“припинення його діяльності та про саморозпуск”. Такі висловлювання
почастішали після саморозпуску Народного фронту Естонії восени 1993
р.
Водночас керівництво “Саюдісу” вважало за необхідне хоча б
символічно зберегти рух, трансформувавши його на одну з численних
громадських організацій, а на основі саюдіських структур створивши
консервативну партію [1]. На IV з’їзді “Саюдісу” (грудень 1993 р.) його
перетворили на громадську організацію, а через деякий час відбувся
установчий з’їзд Консервативної партії Литви (Союз Вітчизни), на якому
головою партії обрали В. Ландсбергіса. Попри небезпідставну критику,
усе ж з іменем “Саюдісу” пов’язано здобуття державної незалежності
Литви та національне відродження республіки. Сьогодні чимало
колишніх членів “Саюдісу” перебувають у владі та відіграють важливу
роль у сучасному політичному житті країни.
Ситуація з Народним фронтом Естонії (НФЕ) була аналогічною.
Виникнувши у квітні 1988 р. на хвилі політики “гласності” та загальної
демократизації, рух здобув значну прихильність серед населення. І вже у
жовтні-листопаді того самого року зібрав близько 800 тис. підписів проти
проекту закону СРСР “Про зміни і доповнення до Конституції СРСР”,
який передбачав подальше обмеження прав союзних республік. На
парламентських виборах 18 березня 1990 р. НФЕ отримав 24 % голосів (45
мандатів із 105). Лідер НФЕ Е. Савісаар сформував уряд, більшість якого
становили члени Народного фронту, і почав реалізовувати програмні
положення руху, дуже подібні до вимог “Саюдісу”. 12 жовтня 1991 р. на
базі НФЕ створили Народно-центристську партію, яку потім
перейменували на Центристську партію, хоча рух ще діяв. І лише 13
листопада 1993 р., виконавши свою функцію та давши життя низці
політичних партій, НФЕ перестав існувати [4].
Народний фронт Латвії (НФЛ), як і інші опозиційні рухи в країнах
Прибалтики, виник 1988 р. як всенародний рух на підтримку перебудови
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на території Латвійської РСР. Спершу НФЛ висловлював помірковані
позиції і виступав за широку політичну автономію Латвії в складі СРСР.
Згодом визначив своєю метою здобуття незалежності Латвії, і поступово
прийшов до влади у 1989 – 1990 рр.
НФЛ активно співпрацював з НФЕ та литовським “Саюдісом”. 23
серпня 1989 р. усі три рухи провели спільну акцію “Балтійський шлях”,
яку приурочили 50-й річниці пакту Молотова-Рібентропа (за
результатами цього пакту, Литву, Латвію та Естонію приєднали до СРСР).
На парламентських виборах 1990 р. очолювана НФЛ коаліція
виборола понад 2/3 голосів (138 місць із 201) у Верховній Раді і здобула
право внести зміни до Конституції. 4 травня 1990 р. Верховна Рада
Латвійської РСР проголосила про відновлення дії статей 1, 2, 3 та 6
Конституції 1922 р., у яких ішлося про намір відновити незалежність.
Голову НФЛ Д. Іванса обрали віце-спікером, а його заступника
І. Годманіса – прем’єр-міністром. Чимало інших членів руху також посіли
ключові посади в уряді.
Народний фронт Латвії досяг своєї основної мети в серпні 1991 р.
Саме тоді Латвія здобула незалежність. Проте період економічних
реформ був досить складним, і керівництво Народного фронту різко
втрачало популярність. Колись підтримуваний народом, досягнувши
того, чого так хотіли латвійці, рух не витримав випробування часом.
Чимало діячів НФЛ перейшли в нові політичні партії, і вже на виборах до
Сейму Латвії в червні 1993 р. Народний фронт здобув лише 2,62 % голосів
виборців і не подолав електорального бар’єру. Щоб не псувати світлого
образу НФЛ, делегати останнього з’їзду ухвалили рішення звернутися до
Міністерства юстиції з проханням заборонити використання назви та
символіки НФЛ іншими організаціями. Пізніше на його онові створили
християнсько-демократичну партію, що отримала назву Християнська
народна партія Латвії, але це не дало успіху. Християнська народна партія
злилася з Християнсько-демократичним союзом, який, за результатами
останніх парламентських виборів, найімовірніше, зійде з політичної
арени Латвії [5, с. 17].
Отже, Народні фронти Латвії та Естонії, а також литовський
“Саюдіс” стали важливими політичними силами в боротьбі за
незалежність прибалтійських країн. Вагомою передумовою створення
цих рухів була ліберальна політика М. Горбачова, а також вплив західних
демократичних традицій, що посилив бажання національного
самовизначення. Діяльність громадських рухів країн Прибалтики
значною мірою схожа з діяльністю таких структур в інших країн
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Центрально-Східної Європи. Відмінність у тому, що прибалтійські
організації боролися не проти комуністичної влади, а за власну
незалежність.
Досягнення мети, а також внутрішні конфлікти й непорозуміння
між учасниками були причиною розпаду рухів у прибалтійських країнах.
Одночасно утворившись у колах творчої інтелігенції, вони однаково
пішли в історію, так і не ставши партіями, проте виконавши свою місію.
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Мар’ян Лопата
ВПЛИВ ПОСТКОМУНІСТИЧНОГО ПОДІЛУ НА ФОРМУВАННЯ
КОАЛІЦІЙНИХ УРЯДІВ ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНИ
На думку А. Гжимали-Бусе, основним обмеженням, що
детермінує формування коаліційних урядів у Чехії та Словаччині, є
історичний поділ, або, як його називає автор, режимний поділ (“regime
divide”) між партіями, які походять із комуністичного режиму, і тими, що
беруть початок в антикомуністичній опозиції. Режимний поділ залежав
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від глибини й характеру конфлікту між комуністичною владою та
опозицією напередодні демократичної трансформації 1989 року [2]:
вдавалася тодішня влада до репресій чи провадила переговори, а якщо
вела переговори, то що в них домінувало: конфлікт чи консенсус? Що
більш репресивними й конфліктними були відносини і ближчим за
часом конфлікт, то глибший поділ і менша ймовірність демократичної
кооперації між двома угрупованнями [1].
У Чехії коаліції формувалися суто всередині колишнього
опозиційного табору, навіть якщо це означало створення кабінету
меншості, як сталося 1997 року, коли жодна партія не перейшла через
історичний поділ і не створила коаліції з наступницею комуністів –
Комуністичною партією Чехії та Моравії (КПЧМ). Значною мірою це
зумовлено тим, що історичний поділ у Чехії був глибоким – через події
“Празької весни” 1968 року. Після 1989 року розкол поглиблювався,
оскільки комуністи не мали наміру модернізуватися, і президент В. Гавел
не хотів з ними співпрацювати та засуджував діяльність цієї політичної
сили.
Як наслідок, решта партій апріорі усунули КПЧМ із урядових та
виборчих коаліцій, прирівнявши їх до неофашистських республіканців.
Законодавчі ініціативи КПЧМ вилучили з порядку денного, змусивши
партію задекларувати надання тільки деяких пропозицій у своїй “сфері
інтересів”. Замість провадити переговори з КПЧМ, інші партії робили
спроби визнати її поза законом та заборонити її діяльність. Партія надалі
зазнає політичного остракізму в парламенті та уряді [4].
Намагання КПЧМ налагодити співпрацю з іншими партіями
потенційні партнери відкинули. Спершу КПЧМ ідентифікувала себе як
зручного коаліційного партнера для соціал-демократів, але ті
відмовилися від співпраці, навіть тоді, коли ЧССД була надзвичайно
слабкою (у 1990 – 1992 рр. вона лише подолала виборчий бар’єр 5%).
Лідери соціал-демократів задекларували, що коаліція з наступниками
комуністів неможлива через “непримиренні ціннісні відмінності” між
двома партіями, бо КПЧМ “втратила своє місце в системі демократичних
партій” у Чеській Республіці [5].
З 1990 по 1997 рік більшість в уряді та парламенті належала
Громадянській демократичній партії, яка сформувалася на основі
Громадянського форуму. ГДП категорично заперечила ймовірність
переговорів із наступниками комуністів і сформувала коаліцію з двома
близькими за політичними цілями партіями: ГДА і ХДС-ЧНП. Таку саму
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коаліцію створили після виборів у червні 1996 року, однак вона розпалася
в грудні 1997-го, після виявлення в ГДП корупції [4].
На виборах 1998 року до влади прийшли соціал-демократи. ГДП
відмовилася сформувати широку коаліцію, інші партії теж не захотіли
співпрацювати з лівими соціал-демократами. Тоді КПЧМ буда єдиним
можливим партнером, і її лідери сподівалися на утворення не
формальної, але фактичної коаліції з ЧССД. Однак соціал-демократи
знову відкинули цю пропозицію і створили кабінет меншості, щоб
уникнути звинувачення у співпраці з комуністами.
Приклад формування урядових коаліцій у Чеській Республіці
підтверджує режимний поділ. Партії створюють коаліції лише всередині
колишнього опозиційного табору, поглиблюючи поділ. Щоб уникнути
ризику втратити електорат, формують кабінети меншості. Історичний
поділ настільки значний, що не дав змоги створити мінімальнопереможну коаліцію або неформальний союз між соціал-демократами і
комуністами 1998 року.
Натомість ситуація в Словаччині ілюструє, що історичний поділ
подолати реально. Слабкість поділу щодо колишнього режиму в цій
країні зумовили насамперед три чинники: по-перше, репресії опозиції
після 1968 року в Словаччині були не такими сильними, як у Чехії; подруге, Словаччина мала досвід – реальні здобутки і в економічній сфері, і
частково в автономії регіону після 1968 року; по-третє, побутувало
однозначне усвідомлення, що Словаччина – інша, і не повинна перебувати
під чеським домінуванням.
Наступниця словацьких комуністів – Партія демократичних лівих
– змогла трансформувати себе. Понад те, зважаючи на досить невелике
середовище інтелектуалів і політиків у Словаччині, комуністи вступили
майже в усі основні партії Словаччини після 1989 – 1992 рр. : у структури
демократичного спрямування (ХДС, ПДЛ, ДС) або в популістські й
націоналістичні (РзДС, СНС, АРС). До історичного поділу додався ще
один: на “демократичні” і “популістські” партії.
В. Мечіяр (колишній комуніст) і його Рух за демократичну
Словаччину (РзДС) керував країною з 1992 по 1998 роки з незначною
перервою. Популістська партія сформувала коаліцію з націоналістичною
СНС у 1992 році і зробила це знову після виборів у вересні 1994 року.
Авторитарний стиль влади В. Мечіяра змусив ПДЛ, як наступницю
комуністичної партії, стати одним із небагатьох стабільних і постійних
захисників демократії у Словаччині.
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“Демократичні” партії об’єдналися разом проти РзДС, яку вони
сприймали як загрозу демократичній системі. Тому ПДЛ зміг легко
подолати історичний поділ і, що важливіше, узяти участь у коаліціях
здебільшого правоцентристських партій Й. Моравчика та М. Дзурінди,
що замінили кабінети В. Мечіяра. У березні 1994 року, після місяця
переговорів з РзДС, спрямованих на зміну політики уряду, ПДЛ
приєдналася до інших партій, щоб відправити уряд В. Мечіяра у
відставку.
Отже, наступниця комуністів у Словаччині – ПДЛ не тільки
перейшла через історичний поділ, а й брала участь у формуванні коаліції
задля збереження демократії та ринкових реформ з ідеологічно
опозиційними до себе партіями, особливо з християнськими
демократами, з якими в неї були не тільки ідеологічні, а й світоглядні
розбіжності. ПДЛ змогла подолати режимний поділ, бо розкол на
посткомуністів та опозицію був мінімальним, а реальна загроза зробила
створення такої коаліції імперативом, тому Партія демократичних лівих
менше дбала про свою короткострокову репутацію перед виборцями.
Попри це, у вересні 1994 року виборці таки покарали ПДЛ,
віддавши їй тільки 10 % голосів. Однак ПДЛ і далі перебувала в опозиції
до РзДС, хоч, враховуючи спільне походження обох партій, декілька
лідерів РзДС і ПДЛ вважали альянс між собою “природним”. Але,
приєднавшись до коаліції з РзДС, ПДЛ змушена була б підкоритися
автократичній партії і втратити важко здобуту репутацію захисника
демократії. Крім того, Партія демократичних лівих не бажала знову
переходити через історичний поділ. Тому ПДЛ відмовилася входити до
коаліції з РзДС. Вона приєдналася до широкої Словацької демократичної
коаліції для збереження демократії, отримавши 9 із 20 міністерств у
коаліційному уряді М. Дзурінди [4].
Слабкий історичний поділ у Словаччині дав змогу спадкоємцям
комуністичної партії та опозиції сформувати коаліцію. Але після 1989
року відбувся інший поділ: між силами “стандартних” демократичних
партій і спрямованими на популізм, націоналізм і авторитаризм.
Ситуація в Словаччині доводить, що історичний поділ – не єдиний із
можливих поділів, які впливають на формування урядових коаліцій.
Навіть фундаментальна неузгодженість щодо нової системи та її
інституціоналізації можуть не завадити перейти через історичний поділ,
і партії зосередяться на основних детермінантах своєї репутації. Загроза
демократичній системі з боку РзДС змусила інші партії надавати менше
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уваги власній репутації, а більше – збереженню політичної системи, яка
дасть їм змогу вижити.
Однак історичний поділ у деяких країнах і далі впливає на
формування урядових та парламентських коаліцій, і партії намагаються
розвивати свою чітку й стабільну репутацію (такий стан більш
характерний для Чехії, ніж Словаччини). Партії обмежують себе,
відповідно, деякі варіанти коаліцій неможливі або малоймовірні [3].
Отже, ідеологічна близькість здатна навіть завадити формуванню
коаліції, якщо репутація домінантної партії або форматора може
несприятливо відбитися на майбутній підтримці потенційного партнера
в коаліції. Політичні партії Чехії, які нібито ідеологічно близькі з
наступниками комуністичних партій, відмовилися укладати з ними
коаліцію. Натомість словацька ПДЛ створила коаліцію з ідеологічно
віддаленими християнськими демократами.
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Валерій Денисенко
АНТРОПОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ПОЛІТИКИ
Зацікавлення людиною – центром політичного світу – зумовлено
багатьма чинниками. Соціокультурні підвалини цього процесу –
насамперед у ліберально-індивідуалістичних традиціях, витоки яких
сягають первісного капіталізму, ранніх буржуазних революцій,
протестантської етики. У центрі цих процесів, попри їхні зовні масові
вияви, перебувала людська свобода – вища цінність і норма нового стилю
життя, нової історичної формації.
Узагальнюючи внесок західноєвропейської цивілізації в
скарбницю світової культури з погляду гуманістичних цінностей,
доходимо висновку: найбільшим таким здобутком можна вважати
відкриття людської індивідуальності як феномена, гідного не лише
мистецької ідеалізації, а передусім створення певних соціальних,
політичних та правових засад для її самореалізації. Ідеться, наголосимо,
не про індивідуальність біологічного виду, а про соціальну
індивідуальність, що реалізує себе крізь призму свободи економічної,
соціальної, духовної, зрештою, політичної. Це відкриття не було спонтанним, і його не можна приписувати лише добі Відродження, хоча саме
вона започаткувала процес “антропологічного повороту”, чи не
найбільше зробивши задля цього в інтелектуальному сенсі. Однак і
античний ідеал естетичної гармонії духовного та тілесного, і римське
приватне право, що захищало особисті інтереси людини, і середньовічна
університетська освіта з її християнською схоластикою, що відточувала
логічну вправність мислення, – усе це складові грандіозного явища, яким,
урешті-решт, стало відкриття людської особистості як найвищої цінності
і виміру людського розвитку й історичного прогресу загалом.
Отже, підґрунтя західноєвропейської антропології – колосальний
пласт соціокультурного поступу, що втілився в досягнення науки,
мистецтва, політики та права.
Дещо іншою є ґенеза східноєвропейської цивілізації. Попри
умовність такого поділу, об’єктивно, і це треба визнати, він існує хоча б на
рівні конфесійних, ментальних та культурних чинників. Не варто вчергове
нарікати на неприхильність історичної долі, бодай у вигляді
деструктивно-трагічного монголо-татарського панування, яке сприяло
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розмежуванню європейського тіла цивілізації на його західний та східний
сегменти. Бо річ, на наш погляд, також у тім, що східноєвропейські
народи надто тривалий час зберігали у своїй геоекономічній системі
досить архаїчні елементи соціальних відносин, де основною умовою
поставав не індивід – власник, вільний інтелектуал, найманий працівник
чи безробітний, а колективний суб’єкт – спершу родина та громада, а
згодом – соціальна група, верства, клас тощо, межі між якими завжди
були відчутними і майже кастовими. Конкретизуймо цю проблематику
на українському матеріалі, на прикладі козаччини як історичного явища,
коли, за всіма ознаками, були і демократичні засади самоврядування, і
своєрідний культ свободи як волі, а отже, й цінність особистості. Однак
усе одно не можна стверджувати, що завдяки цим ознакам Україна жила
за європейськими стандартами, для яких характерне панування
цінностей людської свободи й індивідуальності. Безумовно, ні, адже
козацький устрій, наприклад, із позицій економічної організації – основи
основ кожного ладу чи цивілізації – не був європейським, засади якого –
ремісництво і торгівля. Крім того, західноєвропейська цивілізація
здобула свої досягнення передусім завдяки міській організації життя, якій
притаманне цінування індивідуальної вправності в роботі, ремісництві,
торгівлі, що постають з умов жорсткої конкуренції на ринку праці й
споживання. Натомість козаччина була осереддям здебільшого аграрного
способу виробництва і побуту, хоча й з елементами впливу міської
цивілізації, наприклад, торгівлі. Однак ці елементи не стали
визначальними рисами економічної основи суспільної організації, а
козацька республіка – політичний лад Запорозької Січі – все-таки була
державою військової, а не парламентської демократії.
Відмінність між цими двома формами демократичного правління
– не лише зовнішня, а й глибинно-внутрішня, системна, опосередкована
принципово різними засадами економічної та соціальної організації.
Якщо військову демократію розглянути з погляду ґенези історичних
форм політичного правління, то це – одна з її зародкових форм, властивих
раннім періодам цивілізації. І хоча за деякими формальними ознаками,
наприклад, виборністю посад, вона типологічно споріднена з
демократією, за змістом це ще не парламентська її форма, якій
притаманне представництво різних суспільних верств та інтересів і влада
здійснюється на законодавчій основі аж до поділу влад. Попри те, що
козацького гетьмана обирали, а не призначали, його статус як політичної
фігури радше нагадував монарха, ніж президента чи спікера, оскільки у
своїх діях він практично нічим, окрім анархічної стихії козацької маси, не
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був обмежений. Це засвідчує поширена практика переворотів унаслідок
змови – типове явище для неправових систем правління. Безсумнівно й
те, що найвидатніший із когорти українських гетьманів – Богдан
Хмельницький – схилявся до того, аби запровадити династичне правління
– найпершу ознаку монаршої влади. Чимало видатних українських
істориків – від П. Куліша до В. Антоновича – амбівалентно ставилися до
козацького устрою загалом, оскільки той навіював їм малопривабливі
асоціації стихії й анархії.
Отже,
порівняно
з
європейськими
соціокультурними
традиціями, ґрунтованими на цінностях індивідуальної свободи, що
стали, зрештою, підоймою європейської антропології як явища
ширшого, аніж тільки суспільно-історичної, філософської чи політичної
рефлексії, східноєвропейські та, зокрема, українські традиції базуються
здебільшого на соцієтальних, тобто групових чи колективних цінностях:
родини, громади, класу й етносу. Ці глибинні відмінності актуальні й
стосовно їх виявів у сфері інтелектуального дискурсу. Якщо європейська
філософська та політична думка ХVІ – ХVII ст. захоплюється здебільшого
проблемами свободи соціуму, а в ній насамперед ідеться про свободу
людини, то українська – історична та політико-філософська традиція (за
рідкісним винятком) – розвивається здебільшого в межах або соціальної,
або національної ідеологій, де особистості належить другорядна роль. А
якщо така особистість з’являється, то або як політичний мислитель, що
рефлексує на моральні теми, або як відданий справі соціуму чи нації
індивід, здебільшого жертовний або героїчний. Отже, існують підстави
розглядати дві фундаментальні світоглядно-політичні парадигми, які
істотно вплинули на формування політико-ідеологічного дискурсу.
Парадигма, яку означуємо як “антропологічну”, оскільки її центром є
людина та людська свобода, і “колективістська” парадигма, що
диференціюється на “соціоцентричні” та “націоцентричні” напрями, де
пріоритетом є не індивід та його свобода, а класова чи національна
солідарність.
Олександр Сорба
ОБРАЗ “ЖЕРТВИ” ЯК ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА
ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Яким є онтологічний статус політичної події, або “суверенність”
політичного загалом? Чи належить нам, слідом за Карлом Шмітом [2007],
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відштовхнутися від ідеї екзистенційних основ політичного, які виникають
на вістрі протистояння Друга й Ворога? Чи від ідеї особистісного знання
(у дусі М. Полані), що його не привласнює ні групова, ні колективна
належність? 1 Чи здійснити щодо політичного той самий демаркаційний
маневр, який Георг Зімель зробив у визначенні соціального – спробувати
схопити його як чисту форму, наповнену смислами не політичними (у
Г. Зімеля – історичними та психічними)? Хай якою була б відправна точка
у траєкторії самоутвердження політичного, машина концептуалізації має
виконати незмінні три завдання: демаркації (переконливого розрізнення
“політичного/неполітичного”), онтологічного маркування (відповідь на
запитання про онтологічний статус політичного) й епістемологічної
гарантії (відповідь на запитання про основи його пізнання).
Керуємося тим, що в політичного немає своєї “приватної”
території sui generis, немає своєї онтології, бо ж політолог не вивчає того,
чим об’єкти є самі по собі, а вивчає те, що вони значать. Однак політичне
не є через це менш реальним – це особлива реальність, реальність смислу,
а не реальність речі 2.
Політична подія – подія-у-спостереженні-та-інтерпретації. Як
спостерігач цю політичну подію диференціював, як кваліфікував, як
описав, який “квант смислу” атрибутивно надав, такою буде ця подія у
вимірі політичного. Звісно, одні інтерпретації більш імовірні за інші, одні
ідентифікації більш очікувані, ніж решта, але це завжди ймовірність, а не
обов’язковість. Розрізнювана спостерігачем “матерія” політичного життя
більше подібна на мармур, а не на сиру глину. Спостерігач не просто
“вирізає” політичну подію за лекалами фрейму, він “висікає” її з
матеріалу
непіддатливого,
твердого,
з
власною
структурою,
“характером”. Прожилки у “мармурі” суспільства полегшують
вгадування одних політичних подій і ускладнюють прочитання інших.
Але це, напевно, межа вияву онтологічної складової схеми становлення
політичної події. Свобода спостерігача обмежується двома чинниками:
мовою інтерпретації/опису (“трафарету фрейму”, “лекалом смислу”) й
Таку лінію концептуалізації політичного передбачає В. Подорога: “Політичне –
сингулярне, не регулярне, індивідуальне, не колективне, надлишкове, не достатнє; воно
належить вільно змінюваній спільності, окремим її акторам, не пов’язаним між собою
єдиними цілями, ідеологією, волею до влади… Звідси і стратегія політичного як
особливої, можливо, навіть унікальної, тобто особистісної форми знання” [Подорога,
2010].
2 Оминемо розрізнення “реального” та “існуючого”, покладаючись у цьому питанні на
Е. Гусерля, який зробив у “Досвіді і судженні” тонке розрізнення “предикатів реальності”
та “предикатів існування”.
1
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онтологічним “супротивом” матеріалу (“прожилками у мармурі”).
Проте ці обмеження не симетричні – онтологія відіграє значно меншу
роль. І якби не один особливий клас подій, можна було б говорити про
тотальну диктатуру фреймів, систем розрізнення, мов інтерпретацій, які
роблять видимими одні події, невидимими інші. Це клас абсолютних
подій.
Абсолютні події протистоять подіям відносним. “Прочитання
відносних подій, – пише Філіпов, – залежить від правил розуміння й
тематизації, узгоджених спільнотою спостерігачів. Таким чином,
соціальна увага до події має вирішальне значення для її кваліфікації…
Водночас існують події, які, так би мовити, не “оточені” іншими подіями
і співвіднесені з іншими подіями як такі, що здатні ці зовнішні події
індукувати, але не можуть бути, відповідно, індуковані ззовні. У горизонті
подій вони мають зазвичай характер межових. Такими є події початку й
кінця існування, серед яких для нас найбільш важливі народження і
смерть. До них можна зарахувати події (реальні чи міфічні), які є
початком нового відліку хронології історичних подій, заснування нового
ладу, а також події сакральні, тобто явлення трансцендентного у
поцейбічному.
Отже, абсолютні події вкрай складно звести до інтерпретаційних
конструктів спостерігача чи системи фреймів, яку він використовує. Вони
випадають з усіх розрізнень, вперто відмовляючись вписуватися у
матриці когнітивних схем. Їм властива примусова релевантність – їх не
можна ігнорувати. Вони перформативні: абсолютні події радше
створюють нові системи фреймів, ніж надаються до опису тими, що вже
існують. Саме тому виникає пауза між абсолютною подією і подією
опису – у спостерігача не відразу з’являються розуміння та визначення
того, що відбулося, виявляється дефіцит кваліфікації. Як наслідок,
руйнується усталений лад, соціальне перетворюється на екзистенційне,
розкриваються неочікувані інтонації навіть у звичних взаємодіях.
Утворений вакуум часто заповнює стихійна агресія, спалахи насильства,
вияви політичної нетерпимості, що прагнуть зруйнувати або замістити
собою вкрай травматичну для спостерігача ситуацію дефіциту
кваліфікації. Так спостерігач вимушено перетворюється на діяча.
Парадокс політичної події в тому, що простір політики дає змогу
конструювати абсолютні події, штучно провокуючи вихід за межі звичних
інтерпретаційних схем. Одним із найбільш популярних у сучасному
українському суспільстві механізмів конструювання абсолютних подій є
конструювання образу “жертви” у соціально-політичних конфліктах.
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Залежно від сформульованих цілей, можна конструювати такі типи
“жертв”: “жертва-герой”, “жертва-втрата”, “жертва за належністю”,
“жертва-трагедія”, “жертва-ворог”, “жертва-країна”, “жертва-народ”,
“абстрактна жертва” й інші.
Розглянемо механізм конструювання образу “жертви” на
прикладі “жертви-героя”, оскільки конструювання різних типів “жертв”
може потребувати різних соціально-політичних заходів та ритуалів.
Актуалізація “жертви” – вибір або створення обставин, які
максимально підкреслили б значущість і трагізм ситуації принесення
“жертви”, загострили її емоційне сприйняття.
“Приватизація” “жертви” – уособлення “жертви” із цільовою
групою осіб (етносом, класом, нацією тощо). Створення відчуття
солідарності, співчуття до “одного з нас”, “такого, як я”.
Героїзація “жертви” – наділення жертви ідеальними якостями
задля поглиблення атмосфери трагізму. Часто поєднується з наданням
“жертві-герою” статусу пасіонарної особистості, пророка, предтечі
нового життя.
Гуманізація “жертви” – наголошення на її чистоті, святості.
Одночасно сприяє і посиленню драматизму, глибини втрати у
сприйнятті спостерігача; і наголошенню на антигуманності, нелюдяності
іншого учасника соціально-політичного конфлікту, який перетворюється
на непримиренного ворога, виродка, монстра, що не заслуговує ані на
прощення, ані на розуміння… Будь-яка жорстокість виправдана щодо
такої потвори.
Інституціалізація “жертви” – взаємна типізація періодичних,
звичних дій, коли багатократно повторювана соціальна дія
типологізується, раціоналізується та набуває стійкого комплексу
формальних і неформальних правил, норм, установок, які регулюють
певну сферу людської діяльності. На практиці це виявляється у
встановленні пам’ятників, відкритті музеїв, наданні імені героя населеним
пунктам, кораблям, ініціюванні періодичних ритуалів ушанування
пам’яті “жертви-героя” тощо.
Історизація (міфологізація) “жертви”. На думку П. Бергера та
Т. Лукмана, “неможливо адекватно зрозуміти інститут, не розуміючи
історичного процесу, під час якого створено інститут” [5, с. 92]. На цьому
етапі наголошують не лише на історичній значущості “жертви-героя”, а
й на історичній закономірності її появи.
Об’єктивація “жертви” означає її сприйняття як незалежне від
учасників та ситуативних обставин її “творення”. Тобто суб’єктивно
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сконструйовану “жертву” сприймають як центральний елемент власної,
самодостатньої реальності, цілісної і стійкої у сприйнятті людей.
Легітимація “жертви” – пояснення та виправдання реальності,
інституціалізованої за логікою “жертви-героя”, визнання доцільності та
правомірності такої інституціалізації. Часто реалізується через
міжнародну підтримку, візити світових лідерів, схвалення незалежних
експертів тощо.
Сакралізація “жертви” – перетворення її на символ, джерело
духовної сили, натхнення для самовідданої, завзятої боротьби.
Виявляється через процедури канонізації чи обряди приведення до
присяги, посвяти у члени якоїсь групи в приміщенні тематичного музею,
біля пам’ятника тощо. Сакралізація завершує процес входження
сконструйованої “жертви” в інституційну систему та культуру соціуму,
надає “жертві” вагомої ролі в процесі соціалізації індивіда.
Реалізація “жертви” в соціальних і політичних практиках. На
думку П. Бергера та Т. Лукмана, процес виробництва соціального
продукту (екстерналізація) та його об’єктивація реалізуються в процес
інтерналізації, за допомогою якого, під час соціалізації, об’єктивований
соціальний світ входить у свідомість і поведінку людей [5, с. 102].
Цілеспрямовано сконструйована “жертва” як соціально-політичний
продукт має подвійне призначення. По-перше, як елемент соціальнополітичної реальності і як інститут, “жертва” впливає на соціалізацію та
ресоціалізацію індивіда в суспільстві (соціальній спільноті), яке вважає
жертву “своєю”. Як елемент культури, сприяє ідентифікації та мобілізації
людей на основі спільних цінностей. По-друге, “жертва” як еквівалент
суспільного обміну диференціює людей на тих, хто приніс “жертву”, і тих,
хто винний у її появі. Сторона, що ідентифікує себе із “жертвою”, вважає
себе вправі вимагати компенсації (зворотного дару, спокути), або/та
конструювати образ “ворога”, легітимізуючи насильство та нетерпимість
у відповідь як справедливе, заслужене.
Отже, сконструйований образ “жертви”, з одного боку, як
абсолютна подія руйнує епістемологічні підстави усталеної соціальнополітичної реальності й цим провокує вихід індивіда за межі соціальних
норм, інтерпретаційних конструктів, звичних фреймів, систем
кваліфікації і т. д. в акті політичного (чи соціального) насильства; з іншого
боку, образ “жертви” містить онтологічні основи політичної
нетерпимості й насильства, і якщо навколо такого образу “жертви”
побудують особливий тип відповідної йому соціально-політичної
реальності, то насильство та нетерпимість можуть набути статусу норми,
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типізуватися, озвичаїтися та інституціалізуватися. Тобто перетворитися
на невід’ємний атрибут суспільства, спосіб його існування.

1.
2.
3.
4.
5.
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Леся Угрин
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА
МАКРОРІВНІ В ТРАНЗИТНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Системні
трансформації
поставторитарного
переходу
відбуваються, коли попередні політичні й економічні інститути та
правила зруйнували (або ж суспільство свідомо від них відмовилося), а
нову систему інститутів, яка відновила б суспільну рівновагу, ще не
створили. Час і процес її формування, інституалізація нових правил
(інституцій) політичної боротьби та стандартів політичної поведінки
визначає успіх (консолідація демократії) або ж поразку (консолідація
нового авторитаризму чи формування гібридного режиму з “фасадними”
елементами демократії) поставторитарного транзиту. Основним
показником
завершення
транзиту
є
інституалізація
нових
(демократичних) правил, якими керуються всі суб’єкти політики. Проте
часто формально декларовані інституції запозичують із демократичних
політичних систем і універсалізують, а їхня функціональність і вплив на
суспільні трансформації суттєво відрізняються від “зразка”, що поступово
зумовлює деформалізацію політичних правил – витіснення формальних
інституцій (норм, законів) неформальними правилами, і відповідно –
труднощі й суперечності в демократизації.
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Функціональність та ефективність формальних демократичних
інституцій, їх укорінення в політичних практиках залежить від того, як їх
сприймають еліти та суспільство, опосередковане не лише політичною
культурою і цінностями (що є несформованими або ж амбівалентними у
транзитному суспільстві), а й самоусвідомленням суспільства, здатністю
спільноти відповісти на запитання: “хто ми?”, “куди йдемо?”, “з якою
метою”, “яке наше місце в сучасному світі?” Тому значною мірою
результат транзиту і загалом перебіг трансформаційних процесів
зумовлений соціокультурними чинниками і, ширше, – процесами
становлення та конструювання нової ідентичності на макрорівні, що
виносить на порядок денний пошук механізмів конструювання не лише
образу уявленої спільноти, а й уявлюваного ладу та держави, які
визначатимуть спосіб її консолідації і розвитку.
Транзитні суспільства – суспільства з вакуумом ідентичності,
зумовленим передовсім кризою інституційної, ціннісної й ідеологічної
систем та непевністю їхнього розвитку. У таких суспільствах мінлива,
фрагментарна та нестабільна ідентичність індивіда постмодерної доби
накладається на відсутність сформованого образу нового суспільства,
нових смислів, нової ідентифікаційної моделі, що відповідали б новим
(хоча нерідко лише декларованим) інституціям. Необхідно підкреслити,
що криза ідентичності – одна з важливих передумов системної кризи і
трансформації політичного режиму, тобто початку транзиту, оскільки
зміни, пов’язані з ідентичністю, її розмиванням дестабілізують
суспільство і політичну систему, делегітимізують її інститути та цінності,
дезінтегрують суспільство. Процес консолідації нового режиму,
відповідно, пов’язаний із конструюванням нової ідентифікаційної моделі,
яка забезпечила б інтеграцію суспільства і стала б вагомим ресурсом,
соціальним капіталом демократичних змін.
Взаємодія суб’єктів політики, їхнє досягнення консенсусу щодо
нових інституцій потребує спільних цінностей, норм та ідентичностей.
Тому макрорівнева ідентичність постає матрицею для формування та
інституалізації правил і норм, що визначає поведінку й погляди еліти та
соціальних груп, суспільства загалом; макроідентичність є “атрибутом
соціальної системи, визначає її історичну місію, а також взаємодію з
середовищем” [3, с. 262]. Це дало змогу Б. Ротстайну метафорично
стверджувати, що “люди не вибирають інституції, а інституції вибирають
відповідних людей” [4, с. 168].
У транзитних суспільствах процеси демократичної трансформації
та формування нової макрорівневої ідентичності – взаємозалежні, як
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взаємозалежними є питання єдності та ідентичності загалом. Підґрунтям
цієї взаємозалежності є інституційна система – основа консолідації
соціально-політичної системи. Природу інституту визначають через
загальність норм та правил, що офіційно встановлені, усталені, постійно
повторюються в поведінці суб’єктів політики, втілюються в суспільнополітичних практиках. Загальність правил – відображення національної
єдності, міра ідентифікації соціальних груп та індивідів з чинними
інститутами, державою, їхньою підтримкою. У цьому сенсі П. Рікер
розглядає інституції як віддзеркалення стану волі та почуттів певної
людської спільноти [2, с. 302], а К. Касторіадіс – як соціально
санкціоновану систему, в якій поєднуються функціональна (правова,
символічна) та уявна (міф, історія) складові [1, с. 149]. Уявна складова
визначально впливає на легітимацію інституту і є джерелом його
подальших модифікацій. Проте й інституції, їхня вкоріненість у
політичну пам’ять, політичні практики є вагомим інструментом
конструювання політичної спільноти та держави у транзитних
суспільствах. Адже будь-яка соціальна і національна спільність “потребує
принаймні кількох спільних регулювальних інституцій, які виражатимуть
спільні політичні почування та цілі” і формуватимуть “чуття юридичної
рівності серед членів цієї спільноти” [5].
Отже, ідентичність є соціокультурним підґрунтям інтеграції
суспільства в період демократичних трансформацій, сприяє мобілізації
ресурсів та координації дій для досягнення спільних цілей.
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Геннадій Шипунов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
АВТОРИТАРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ
1989 року з хвилею “оксамитових” революцій у Центральній
Європі, а особливо після розпаду СРСР у 1991 році, в інтелектуальних
колах усього світу поширилися настрої, які згодом отримали назву
“демократична ейфорія” – віра в остаточну глобальну перемогу
ліберальної демократії, яка, здавалося тоді, не матиме жодних
конкурентоспроможних ідеологічних проектів. Однак уже за декілька
років соціально-економічний та політичний розвиток так званих
“молодих демократій” засвідчив якщо не повну їхню відірваність від
ліберально-демократичних стандартів, то принаймні частковість або
половинчастість у їх впровадженні та дотриманні.
Сьогодні авторитарні політичні режими не втрачають
популярності в усьому світі. За інформацією організації “Freedom
House”, 2014 року лише 88 країн світу (45 % загальної кількості країн)
належать до категорії вільних (демократичних) режимів, а решта 107
(55 %), серед них і Україна, – до категорії невільних або частково вільних
[5]. Усе це зумовлює необхідність та актуальність дослідження
авторитаризму як типу політичного режиму, зокрема окреслення його
характерних ознак.
Здавалося б, нічого складного: основне – визначити індикатори
демократичного режиму, а той політичний режим, який не
відповідатиме їм, вважати авторитарним. Але такий підхід був би надто
простим, однозначним та помилковим розв’язанням досить складної
проблеми – що є протилежністю демократії. Логічніше було б назвати
політичний режим, який не відповідає індикаторам демократичного
режиму, недемократичним. Однак це поняття не є чітким, оскільки
зазвичай його ототожнюють із недемократичними формами та методами
реалізації політичної влади, що досить мало пояснює; крім того, це
тавтологія [3, с. 100]. Ситуацію ускладнює використання в літературі
різних назв для окреслення цього типу режиму.
За словами Дж. Сарторі, у відповідь на запитання про “добру
протилежність” демократії називають чимало понять: тиранію,
деспотизм, автократію, абсолютизм, диктатуру, авторитаризм і
тоталітаризм. Учений переконаний, що саме автократія – правильно
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сформульована (у семантичному аспекті) протилежність демократії. Це
поняття містить елемент привласнення влади (як протилежність до
передавання її в процесі конкурентних виборів), а також трактування її як
невід’ємної власності [1, с. 73].
На нашу думку, хоча поняття авторитаризму дуже наближене до
таких категорій, як тиранія, деспотизм, автократія, абсолютизм,
диктатура, все-таки воно має дещо відмінні конотації, які виникають
унаслідок іншого походження та особливостей уживання. Не відкидаючи
можливості аналітичного виокремлення автократії як “найкращої
протилежності” демократії, зупинимося на дихотомії “демократія –
авторитаризм”, у якій авторитаризм постає, зокрема, як сучасна форма
автократії. Водночас погоджуємося, що авторитаризм не є запереченням
демократії, на відміну від ще однієї її протилежності – тоталітаризму.
Сучасні підходи до концептуалізації авторитарних режимів
уперше окреслилися в політичній науці в рамках теорій розвитку та
модернізації, які досягли піку популярності у 1950 – 1960-х рр. завдяки
роботі провідної групи політологів, об’єднаних у Комітет порівняльної
політики Ради досліджень соціальних наук (Committee on Comparative
Politics of the Social Science Research Council). Використовуючи
структурно-функціональний підхід, ці теоретики розглядали всі
суспільства як такі, що перебувають у стані транзиту від традиціоналізму
до модерну.
В основі такого підходу – ідея про лінійний рух до сучасності
(модерну), кінцевим пунктом якого може бути або позитивний
(демократія), або негативний (тоталітаризм) полюс. Авторитаризм
трактували як залишкову категорію режиму, що характеризує стан, за
якого суспільства змушені вийти з процесу модернізації через свою
неготовність, зокрема економічну, до сприйняття та підтримки
демократичних структур, які їм штучно прищепили. І тоталітаризм, і
демократію розглядали як ідеальні типи, натомість авторитаризм – як
категорію, якою окреслювали режими, що не відповідали жодному з
ідеальних типів. Крім того, різноманітні типи авторитарних урядів не
аналізували в контексті їхніх власних категорій, а радше трактували як
побічний продукт патологій демократії, що виявлялися на різних етапах
транзиту [4, с. 236].
Однак уже 1964 року Х. Лінц у статті “Авторитарний режим:
випадок Іспанії” висловив критику щодо такого підходу та висунув
аргументи, які кинули виклик біполярному континууму, кінцевими
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пунктами якого були демократія й тоталітаризм, а також обґрунтував
необхідність осмислити специфічний тип режиму – авторитаризм [2].
Спираючись
на
основні
підходи
до
концептуалізації
авторитарних режимів, передусім на теорію Х. Лінца, ми виокремили
індикатори, які визначають належність того чи іншого політичного
режиму до категорії авторитарних: 1) відсутність регулярних, вільних та
конкуренційних виборів – як наслідок, владу привласнює одна людина чи
невелика група осіб; 2) наявність сильної виконавчої влади, що
виявляється в її домінуванні над законодавчою (притаманно режимам, у
яких існують парламенти) або в наділенні її всіма законодавчими
функціями (там, де парламентів нема); 3) практика ухвалення політичних
рішень на основі волі вищого керівництва, а не згідно з чинною правовою
базою (нормативні обґрунтування рішення або з’являються постфактум,
або воля керівництва стає базою для її подальшого перетворення на
закони чи інші нормативно-правові акти); 4) призначення на всі вищі
державні посади відбувається за рішенням головного центру влади на
основі особистої відданості кандидатів цьому центру або партійної
належності (в умовах формальної багатопартійності – до панівної партії,
у разі заборони діяльності інших партій – до монопартії); 5) громадян
позбавили не тільки реального впливу на формування державної
політики, а й інструментів нагляду та контролю за діяльністю державного
апарату;
6)
наявність
обмеженого
плюралізму,
який
інституціоналізується через існування відносно незалежних від держави
політичних організацій, партій та/або груп інтересів, які певним чином
впливають на політичні процеси (однак остаточне рішення про
легалізацію, умови існування, межі впливу цих організацій та груп
належить правлячій еліті); 7) існування в умовах обмеженого плюралізму
семі- та псевдоопозиції, яка виникає на основі дозволеного, а іноді й
заохочуваного владою, “конструктивного” критицизму (водночас
забороняють та карають існування тих опозиційних груп і організацій,
критику яких влада розцінює як “деструктивну”, що насправді означає
наявність з їхнього боку реальної загрози позиціям правлячої еліти);
8) заборона та закриття опозиційних засобів масової інформації, що
позбавляє громадян права доступу до альтернативної інформації, а
опозицію – інституціоналізованих каналів впливу на маси; 9) реалізація
влади, зокрема забезпечення виконання її наказів у суспільстві,
здебільшого відбувається не на основі авторитету, а за допомогою
системи санкцій та застосування засобів примусу; владу легітимізує не
авторитет, а сила; 10) армія, поліція, спецслужби та судові органи
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позбавлені громадського контролю й безпосередньо залежать від
правлячої еліти, яка використовує їх як інструменти для боротьби з
політичними конкурентами та забезпечення виконання своїх наказів у
суспільстві; 11) правляча еліта й ті організації та групи, вплив яких на
політичний процес країни влада дозволяє, не є політично
відповідальними; 12) відсутність ідеології та наявність певного типу
ментальності, яка становить мінімальний символічний пункт зарахування
прибічників режиму та є основою для їхньої консолідації;
13) культивування режимом пасивно-підданської політичної культури,
одна з характерних ознак представників якої – аполітичність.
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Ольга Шиманова
МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ
Моніторинг – спеціально організована й постійно активна система
необхідної статистичної звітності, збирання та аналізу інформації,
проведення
додаткових
інформаційно-аналітичних
досліджень
(наприклад, опитування громадської думки) й оцінки (діагностики) стану
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тенденцій розвитку і конкретних проблем у різних сферах життя
суспільства [5].
На думку Г. Бушмельової, поняття “моніторинг” доцільно
використовувати у двох значеннях: як тотожне спостереженню, оцінці й
прогнозу стану навколишнього середовища для вивчення змін,
пов’язаних із господарською діяльністю людини; як постійне
спостереження за якимось процесом для вивчення його динаміки та
порівняння з очікуваними результатами або попередніми прогнозами у
певній галузі. Залежно від сфери застосування, виокремлюють
глобальний (фоновий) моніторинг, моніторинг навколишнього
середовища, моніторинг якості, безпеки харчових продуктів і здоров’я
населення, екологічний моніторинг, медичний моніторинг, лісовий
моніторинг, санітарний моніторинг, моніторинг в освіті, соціальний
моніторинг, технічний моніторинг, соціально-гігієнічний моніторинг,
моніторинг у будівництві, моніторинг ЗМІ, моніторинг правового
простору та практики правозастосування, моніторинг громадської думки,
соціологічний моніторинг [1, с. 2–4].
Фактично концепт моніторингу – система повторюваних
спостережень у часі та просторі, що їх проводять з певною метою,
відповідно до раніше підготовленого набору показників, зокрема
уточнення ідей, доктрин і теорій, перегляд норм і правил або відмови від
них; вона передбачає напрацювання, диференціацію і переформування
каналів взаємодії або ліквідації методів. Моніторинг дає змогу виміряти
кінцевий результат дослідження, взаємодію та взаємозв’язок елементів, з
яких складається досліджуваний процес, функції, що виконує
моніторинг, і його межі, оточення та підсистеми, що сприяють
формуванню технології моніторингу. Окрім того, моніторинг
інтерпретують і як спосіб виявлення та обліку думок фахівців стосовно
способів розв’язання проблемних питань і з’ясування відповідної
провідної тенденції, сформованої на основі прогнозування [3].
Моніторинг як вид соціологічного дослідження можна визначити
з таких позицій:
1) запобіжний моніторинг – система регулярного виміру змін, що
відбуваються в суспільстві або його підгрупах, за умови періодичного
застосування аналогічних принципів вибірки та ідентичного
інструментарію збирання інформації;
2) соціально-політичний моніторинг – постійне, систематичне
накопичення інформації для спостереження і контролю за перебігом
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розвитку якогось соціально-політичного явища чи процесу і його
прогнозування;
3) кейс-стаді – вивчення одиничних випадків досліджуваного
феномену, їх інтенсивний аналіз, зокрема інтерв’ювання індивіда,
вивчення документів його життя або події, що з ним трапилася, аналіз
соціальної ситуації в контексті окресленої проблеми й формулювання
основних висновків і рекомендацій для вирішення цієї проблеми [2, с. 30].
Методика моніторингу потребує дотримання таких основних
вимог: достовірність, оперативність, систематичність та комплексність.
Достовірність моніторингу передбачає використання інформаційних
відомостей і системи моніторингових показників (індикаторів), що
найбільш повно і правдиво характеризують досліджуваний об’єкт.
Оперативність означає зменшення тривалості збирання й опрацювання
інформації, щоб надати змогу ухвалити екстрені управлінські рішення,
якщо цього вимагає поточна соціально-економічна ситуація.
Систематичність – проведення моніторингу впродовж тривалого періоду
з визначеними інтервалами збирання інформації. Комплексність –
одночасне спостереження за динамікою показників, що характеризують
різні аспекти розвитку (можливий моніторинг кожного показника
окремо або зведення їх в інтегральний показник, що дає змогу оцінювати
процес реалізації стратегії загалом), незалежність і об’єктивність.
Система моніторингу не повинна залежати від суб’єктивних чинників,
зокрема й політичних інтересів, бо це порушує вимогу об’єктивності та
достовірності [5].
Існує два типи моніторингу: моніторинг ситуації та моніторинг
процесу. За допомогою моніторингу ситуації визначають факт зміни або
незмінність стану. Для цього необхідно зібрати інформацію в дещо
ширшому контексті, наприклад, тенденції соціально-економічного
розвитку, інституційних змін, змін у державній політиці тощо.
Моніторинг процесу спрямований на спостереження за прогресом
впровадження окремих елементів програми та досягнення конкретних
результатів програми (коротко- або середньотермінових).
Класифікують моніторинг також за чисельністю користувачів та
інтенсивністю використання результатів дослідження.
Перша група моніторингів орієнтована на суспільство загалом.
Мета таких моніторингів – формувати громадську думку з приводу
важливих і актуальних суспільно-політичних проблем. Тому є потреба
ознайомити користувачів із результатами моніторингу через ЗМІ –
друковані та електронні, як правило. У більшості країн західної демократії
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такі моніторинги проводять за бюджетні кошти. Державні структури
замовляють їх у державних або інформаційно-аналітичних центрах.
Друга група моніторингу – дослідження, спрямовані на фахівців
різноманітних галузей. Кількість зацікавлених фахівців може сягати й
десяти тисяч. Замовник та виконавець моніторингу комунікують між
собою за допомогою періодичних спеціалізованих видань, що їх
поширюють за передплатою, зокрема й через інтернет.
Третя група об’єднує ті види моніторингу, якими користуються
окремі структури, керівники різних рівнів, політики, органи влади тощо.
Вони отримують готову інформацію у форматі експертних оцінок,
аналітичних звітів, проектів і рекомендацій. Досить часто ці документи
закриті й конфіденційні [4, c. 6–7].
Ситуацію в політичній або соціально-економічній сфері
аналізують на основі моніторингу засобів масової інформації, залежно від
завдання – загальнонаціональних чи регіональних, а також відповідної
спрямованості. На підставі аналізу ЗМІ та моніторингу політичних
процесів можна дати оцінку політичним процесам та проконтролювати
форми їх подання у ЗМІ, відкоригувати й спрогнозувати ці процеси.
Отже, моніторинг здатний бути інструментом управління політичними
процесами.
Моніторинг ЗМІ складається з декількох етапів. Перший етап
передбачає визначення об’єкта дослідження (окремі особи, окреслені
теми, конкретні організації, певні події тощо). Розробивши модель
інформаційного аналізу об’єкта дослідження, оперативно збирають
інформацію з медіа-джерел за визначеними критеріями.
На
другому
етапі
інформацію
опрацьовують,
тобто
перетворюють її на текстові документи, шукають відомості про об’єкти
моніторингу в сформованому інформаційному масиві. Тоді заносять
об’єкти моніторингу в спеціальну базу даних для подальшого
спостереження за ними.
Третій етап пов’язаний із систематизацією інформації,
оцінюванням та описом об’єктів моніторингу за визначеними критеріями
та принципами їх класифікації. Можливе аналітичне опрацювання
отриманої інформації.
Під час четвертого, завершального, етапу інформацію переводять
у максимально зручну для користування форму, створюють
інформаційно-аналітичний продукт у форматі прес-огляду чи
аналітичної записки, а також розробляють способи вирішення проблеми
[4, c. 7–8].
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Наталія Хома
СУЧАСНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО АКТИВІЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ 2013 – 2014 рр.)
Однією з характерних рис доби Постмодерну є злиття мистецтва
та життя. Вони нерозривно пов’язані, поєднувані між собою; мистецтво
залучає у свою сферу освоєння політичного. Політична дія в
постмодерній реальності фрагментарна, провокативна, в її основі – гра.
Політику (насамперед внутрішню) сьогодні витісняє набір інсталяцій,
постановочних мізансцен, грань між мистецтвом і дійсністю стирається.
Гра є активною частиною повсякденного життя; політика дедалі
інтенсивніше використовує видовищну практику. Межа між ігровими
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формами політики і звичайним життям – досить умовна. Нині чимало
реальних подій театралізують, хоча б для того, щоб вони потрапили в
новини.
Театралізація дії в усі часи посідала важливе місце в публічній
політиці. Закономірно, що політичний дискурс часто описують
театральними метафорами: сумніваючись у щирості політика,
стверджують про “політичний фарс”; невдалу комунікацію називають
“театром абсурду”; певний простір, прикрашений для політичної
зустрічі, – “декораціями”, “сценою”; таємні домовленості – “закуліссям
(задзеркаллям) політики”. Існує потужна конвергенція, глибокий
сутнісний взаємозв’язок політики з різними мистецькими формами.
Акціонізм – своєрідна шоу-технологія, яку застосовують у
політичній сфері і яку перетворюють на засіб формування
світосприйняття аудиторії. Термін “акціонізм” – узагальнена назва
“мистецтв дії”, у яких твором є жест, розіграна “вистава” або
спровокована “подія”. На нашу думку, акціонізм якнайкраще відповідає
соціокультурній матриці сьогодення. За останні роки політичний
акціонізм міцно укорінився як форма соціального протесту в Україні й
уже засвідчив свою ефективність як технологія взаємодії (впливу). Він
утілювався в численних інсталяціях, перформансах, флешмобах, стрітарті, гепенінгу тощо. На прикладі революційно-воєнних подій останнього
року простежуємо можливості окремих форм акціонізму в політичному
процесі.
Політична інсталяція – об’єкт, створений тимчасово в публічному
та приватному просторі у форматі малюнків, предметів, звуків,
віртуальної реальності тощо. Інсталяція є насамперед художньою
технікою, яка використовує тривимірні об’єкти, призначені для зміни
сприйняття простору людиною (наприклад, інсталяції С. Захарова, артгрупа “Myrzilka”).
Політичний перформанс – “мистецтво дії”, митець виконує перед
запрошеною публікою заздалегідь сплановані дії. Перформанс –
символічні, ритуальні дії, до яких індивід чи група вдаються, щоб вразити
інших. Основна мета політичного перфомансу – не сам комунікативний
акт, а завоювання уваги аудиторії, маніфестування політичних ідей і
демонстрування ролі своїх прихильників (арт-перфоманси руфера
Григорія Mustang Wanted (Павла Ушевця), художниці М. Куликовської,
“Київського культурного трибуналу”).
Постмодерністська суспільно-політична реальність відкидає
усталені ціннісні орієнтації, нормативність, упорядкованість, суспільну
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організованість, натомість актуалізуються питання індивідуального
саморозвитку й якості життя. Окремі традиційні форми соціальнополітичної активності за нових умов виявляються анахронічними або
потребують переходу на адекватніший умовам глобалізованого соціуму
рівень. Сьогодні важливо вивчати можливості новітньої нетрадиційної
політичної комунікації, переваги та варіанти її використання.
Враховуючи актуальні тенденції розвитку публічної політики,
театралізація та “конструювання” політичної дійсності дедалі більше
набуватимуть значущості для сучасного політичного процесу, а
сприйняття політичних подій крізь призму видовищності та
розважальності неминуче набуде нових форм і масштабів.

Вікторія Бунь
МОТИВАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ВИБОРУ
В основі будь-якої поведінки, зокрема електоральної, – мета і
мотиви. Вони є тією внутрішньою рушійною силою, що спонукає людей
до дій. Тому погоджуючись із твердженням, що будь-яка поведінка
людини є мотивованою, а її дії мають мотиваційне підґрунтя, варто
наголосити, що знання потреб і мотивів виборця дає змогу з’ясувати
особливості сукупності раціональних та ірраціональних чинників
електорального вибору.
Потреба як дефіцит, брак чогось стає стимулом до дії, коли
знаходить свій предмет (“опредметнюється”, за термінологію російського
психолога О. Леонтьєва) і перетворюється на мотив активної діяльності.
Політичні мотиви розглядають у широкому і вузькому значеннях [3,
с. 590]. У широкому значенні їх трактують як базові вхідні канали
(дискримінанти) політичної поведінки. У вузькому розумінні увагу
зосереджують на конкретних політичних діях. Мотив тоді постає як
необхідна технологічна ланка дії, без якої діяльнісна активність може не
відбутися зовсім. Саме в такому аспекті розглянемо мотиви
електорального вибору.
Політичні психологи виокремлюють досить багато мотивів, які
або спонукають до участі в політиці, або підштовхують до абсентеїзму й
пасивного ставлення до політичної сфери суспільства. Проте мотивація
політичної поведінки ґрунтується на загальних закономірностях, що їх
досліджує політична психологія. Схему класифікації мотивів
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запропонували Д. Маклеланд і Дж. Аткінсон. Вони виокремили три
основні мотиви, а саме мотив влади, досягнення і афіліації.
Владу науковці розуміють не лише в політичному значенні, а й як
владу в сім’ї, на роботі та в інших сферах суспільної діяльності. Влада –
цінність, оволодіти якою прагнуть так чи інакше всі. Дослідники
називають три типи причин, які свідчать про цінність влади: влада
потрібна, щоб домінувати над іншими, обмежувати дії інших, створювати
для них ситуацію депривації; щоб самим уникнути домінування з боку
інших людей; задля політичних досягнень [6, с. 138–139]. Модифікація
мотиву влади – мотив контролю.
Мотив досягнення в політичній поведінці означає турботу про те,
щоб діяти якнайефективніше і якнаймайстерніше. У рамках цього мотиву
можливі дві мотиваційні схеми: мотивація уникнути невдачі вища, ніж
мотивація досягти успіху, і навпаки – мотивація досягти успіху вища від
мотивації уникнути невдачі.
Людина з домінуванням мотиву афіліації прагнутиме
забезпечити собі емоційний комфорт. Ідеться про базову потребу
виборців в афіліації (прагнення відчути свою значущість щодо суб’єктів
політичної взаємодії, психологічну близькість із ними).
Політичні психологи аналізують роль зовнішньої та внутрішньої
мотивації в поведінці виборців. У контексті внутрішньої мотивації
виокремлюють політичну ідентифікацію, активність, віру громадян тощо.
Роль зовнішнього мотиватора виконує політична реклама, діяльність
“продуцентів соціального впливу”, ефект приєднання до більшості та
законодавче регулювання виборів [2, с. 230].
Аналізуючи проблему мотивації електорального вибору, Е. Ільїн
зазначає, що слід розділяти мотивацію участі в голосуванні і мотивацію
голосування за того чи іншого кандидата. У такому разі на участь у
голосуванні впливають внутрішні мотиватори (політична активність,
відчуття громадянського обов’язку) і зовнішні чинники (політична
реклама, “ефект приєднання до більшості”). Однак психологічний аналіз
проблеми виводить на перший план серед мотивів участі в голосуванні
насамперед психологічні причини (так звані внутрішні мотиватори):
рівень політичної довіри виборців, наявність “соціального оптимізму”,
відчуття каяття за неголосування (політичний абсентеїзм) як дисонанс
між потребою та небажанням голосувати тощо.
Проте не варто недооцінювати роль зовнішніх мотиваторів. Бо, як
стверджує Д. Позняк, індивід, окрім усвідомлення себе як суб’єкта вибору,
фіксує факт “заданості” власної поведінки суспільними рамками [5, с. 35].

215

У процесі визрівання електорального рішення індивід рефлексує
ставлення до себе (чи до своєї соціальної групи) з боку політиків – об’єктів
вибору громадян. Отже, електоральна поведінка виборців істотно
детермінована фактом усвідомлення ставлення до них об’єктів
голосування (кандидатів).
Д. Позняк, досліджуючи соціально-психологічні механізми
свідомості виборців, особливу увагу звертає на такі мотиви, як політична
ідентифікація, приєднання до більшості. Учений також вважає, що
психологічні механізми, спрямовані на те, щоб виборці відтворили
суб’єктивний образ “ідеального майбутнього”, здатні підвищити
електоральну активність громадян. Серед таких мотивів доречно
виокремити політичний оптимізм, віру, почуття громадянського
обов’язку тощо [4, с. 33].
На вибір конкретного кандидата, за Е. Ільїним, впливають
політична ідентифікація і політична віра як внутрішні мотиватори і
діяльність “виробників соціального тиску” (агітаторів) як зовнішній
фактор [2, с. 230]. А. Єрмолін пропонує таку класифікацію мотивів
електорального вибору: 1) блок потреб (хочу, повинен, звик голосувати);
2) блок “внутрішнього фільтру” (можу голосувати, надаю перевагу цьому
кандидату, прогнозую результати виборів); 3) цільовий блок (голосую,
щоб жити стало краще, мій голос важливий, я можу на щось вплинути).
Ця класифікація мотивів пояснює участь у виборах, а не причини
голосування за тих чи інших конкретних кандидата або партію.
Мотивацію виборців досліджує також Г. Артьомов, який вирізняє
в структурі мотивації електорального вибору емоційні, раціональні й
оцінні елементи [1, с. 7]. До емоційних належать елементи мотивації, які
базуються на відчуттях (переживанні симпатії/антипатії, надії/сумніву,
захоплення/розчарування та ін.), що виникають у виборців унаслідок
спостерігання за поведінкою кандидатів і спілкування з ними.
Раціональними є такі елементи мотивації, які ґрунтуються на очікуванні
певної поведінки кандидата, що зумовлено обізнаністю з програмою
кандидата чи партії. Ціннісні елементи мотивації електорального вибору
базуються на думці виборця про значущі якості кандидата. Г. Артьомов
також зазначає, що в межах цього мотиваційного комплексу існують
домінантні (центральні) і периферійні елементи. У реальній
електоральній поведінці ці елементи мотивації поєднуються в різних
пропорціях.
Мотиви, що домінують у процесі вибору, здатні слугувати
критерієм типологізації електорального вибору. Зокрема теорію
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М. Вебера про ідеальні типи соціальної дії можна застосовувати для
пояснення
детермінант
електорального
вибору.
Керуючись
цілераціональним типом вибору, суб’єкт обере ту політичну силу, яка
демонструє якісну політичну програму, ідентична з його світоглядними
засадами і достатньо представлена в засобах масової комунікації. Тобто
домінуватиме
раціональна
складова
мотивації.
У
разі
цінніснораціонального вибору акт голосування розглядають як вияв
групової солідарності. Приклад традиційної політичної дії – феномен
спадкового голосування. Виокремлюють також афективну поведінку
виборців. Основний її мотив – мотив протесту, коли виборець голосує за
партію або кандидата тому, що він проти всіх решти.
Отже, досліджуючи проблему мотивації електорального вибору,
варто наголосити, що існують різні класи та ієрархії мотивів. Враховуючи
це, треба визначити, на основі яких можливостей та активізаційних
впливів середовища виникає індивідуальна різниця мотивів, а також
з’ясувати шанси змінити їх унаслідок цілеспрямованого втручання. У
цьому разі окреслюється проблема актуалізації мотиву, тобто проблема
виокремлення ситуаційних умов, що зумовлюють таку актуалізацію.
Тому політичні сили, які беруть участь у виборах, мають орієнтуватися
насамперед на мотивацію суб’єкта вибору й запропонувати дієві шляхи
реалізації його потреб.
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Андрій Гарбадин
ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО ЧУЖИНСТВА У ФІЛОСОФСЬКІЙ
КОНЦЕПЦІЇ Ф. НІЦШЕ
На думку Фрідріха Ніцше, інтелектуальний поступ людства
пов’язаний із дихотомією двох начал, які в його інтерпретації набули
метафоричного означення через постаті Аполлона і Діоніса. Аполлон –
бог істини, фактичне уособлення раціональної традиції в науці та
мистецтві, “він, із походження свого, “сонцесяйний”, божество світла,
царює і під ілюзорним блиском краси у внутрішньому світі фантазії” [6,
с. 60]. Натомість “під чарами Діоніса не лише знов замикається союз
людини з людиною: сама відчужена, ворожа або поневолена природа
знову святкує свято примирення зі своїм блудним сином – людиною” [6,
с. 62]. Під дією цієї протилежності людина перестає бути митцем у сенсі
раціонального конструювання дійсності, а сама перетворюється на витвір
мистецтва, тобто для неї стає можливим вияв себе самої у дійсності.
Людині запропоновано замість аскези, духовності, суворо виплеканої
індивідуальності зробити вибір на користь своєрідного “п’янкого”
світовідчуття, містичного звільнення задля несвідомого потягу до єдності.
Держава, суспільство, владні відносини загалом у класичній,
раціональній інтерпретації досі ґрунтувалися на засадах індивідуалізації,
що передбачали окреслення меж людської дії, людської свободи.
Натомість для діонісійного начала характерно те, що “держава і
суспільство, загалом усі безодні між людиною і людиною зникають перед
їхнім переборюваним почуттям єдності, що повертає нас у лоно
природи” [6, с. 82], її стихійності, а не до раціоналізовано потрактованих
еквівалентів, оскільки “індивід причаївся у своєму внутрішньому світі:
ззовні він зовсім непомітний, і дозволено засумніватися, чи можуть
існувати причини без наслідків” [3, с. 187].
Ф. Ніцше вважає, що наївно припускати можливість абсолютно
логічного аналізу людини, адже ірраціональні мотиви іманентні її суті,
тому їх винесення за дужки розгляду й осмислення людської
індивідуальності здатні лише деформувати, спотворювати суть
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індивідуальності – “нелогічне теж потрібне людині… із нього бере
початок чимало хорошого” [5, с. 259]. Людина потребує зв’язку з
природою, з неосмисленим та нелогічним детермінантом свого буття,
адже соціально-політичні конструкти її залучення вимагають від неї бути
іншою для самої себе – носити маску логічно осмисленої соціальної
допустимості.
Цю думку яскраво ілюструють слова мислителя про те, що
“окрема людина у стані, який передує державі, може заради залякування
вести себе суворо і жорстоко щодо інших істот, щоб із допомогою таких
жахливих знаків власної могутності забезпечити своє існування” [5, с. 292].
Так здатна чинити могутня людина. Точніше, вона так могла чинити,
допоки цю правоможність не забрала собі держава – породження
раціонального начала, що спотворила людину, – “моральності передує
примус, і навіть вона деякий час є примусом, якому підкоряються, аби
уникнути страждань” [5, с. 292].
Отож чужинцем за таких умов є людина, що має вільний розум,
тобто здатна виявляти себе всупереч соціально-політичній, культурноекономічній завантаженості, з якою вона пов’язана. Ф. Ніцше з цього
приводу зазначає, що “вільним розумом називають того, хто мислить
інакше, ніж від нього чекають, зважаючи на підґрунтя його походження,
середовища, стану і посади чи на панівні думки епохи.., він є винятком, а
поєднані розуми, фактично, є правилом” [5, с. 359]. Попри звинувачення
в бажанні виокремитися, посилити тенденції маргінальності чинного
ладу, вільний розум, на думку мислителя, буквально виявляє свою
вольність, свої особливі переконання.
Подальший розвиток думки філософа розгортається навколо
нової поляризації суспільства – “вища культура може виникнути там, де
існують дві відмінні суспільні касти: каста трударів і каста
відпочивальників… чи, висловлюючись влучніше: каста примусової праці
і каста дозвільної праці” [5, с. 431]. Отже, Ф. Ніцше відтворює нову форму
відчуженості, нову подобу чужинства, що лише ззовні нагадує
Аристотелів зразок. Це нова природа, а місце тотально практичного,
раціонального розуму посідає вільний розум, розум “справжній” –
природно виважений. І людина вже не пан, а радше мандрівник, чужий,
недоступний узвичаєній людськості.
На думку філософа, ілюзорність раціонального поступу й полягає
в тому, що цим розвитком людство завдячує лише вільному розумові –
“всяке впорядковане суспільство присипляє пристрасті” [2, с. 518],
натомість вільний розум провокує порівняння, зіставлення, протиріччя,
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пошук нового і відсікання старого – тобто є наріжним каменем розвитку
як такого.
Opus magnum Ф. Ніцше, “Так казав Заратустра”, підводить риску
під цими судженнями. Надлюдина – деталізована форма вільного розуму,
а людина для неї – лише посміховище, “надлюдина – це сенс світу” [7,
с. 10], людина – лише міст, перехідний етап, велич якого – в загибелі.
Метафоричне навантаження Заратустри – у силі його руйнівного
потенціалу, у грації хаосу, який нищить скрижалі ціннісних догм
останньої людини, що окреслює три перетворення духу. Надлюдина стає
цінністю в собі і для себе, усе решта – химерні ідоли химерного світобуття,
як-от держава: “державою називають найхолоднішу із усіх
найхолодніших потвор. Холодно бреше вона, і ця брехня виповзає з вуст
її” [7, с. 49].
Надлюдина – чужинець людині. Її вабить екстаз несвідомого
єднання із собі подібною надлюдиною, смерть останньої людини –
перетворення її саме на чужинця, а це зумовлює необхідність
переформатувати чинні політико-правові відносини, що так чи інак були
пристосовані під останню людину. Такі зміни можливі через поєднання
надлюдей у нову аристократію: “ви маєте стати творцями і опікунами,
свічами майбутнього, – воістину, не в ту аристократію, коли титул можна
купити, мов крамар, за крамарське золото, – адже те, що має свою ціну,
не має вартості” [7, с. 211].
Такі переконання принципово перебувають поза межами добра і
зла, моральності як такої, адже Ф. Ніцше вважає, що “насамперед щось
живе хоче виявляти свою силу – саме життя є волею до влади:
самозбереження – лише один із непрямих і численних наслідків цього” [4,
с. 250]. Тільки воля до влади визначає єдиновартісні відносини – відносини
сили і могутності, а все решта – лиш накопичені впродовж сторіч
умовності слабких.
Для Ф. Ніцше чужинець постає у дворівневому означенні: поперше, як вільний розум стосовно суспільно-політичної тотальності, подруге, як слабка істота, що не узгоджується з логікою існування
надлюдини.
Щоб людина почала перетворення, вона повинна зрозуміти його
суть, а це потребує спрощення. Приклад такого спрощення згодом
виявився саме у політичній сфері – у формі одного з елементів філософії
нацизму. Парадоксально, але війну з розумом власне відсутність
розуміння й спотворила. Кажучи словами Ніцше, “небезпека мудрого в
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тому, що він більше за інших піддається спокусі закохатися в нерозумне”
[1, с. 723].
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Ігор Вдовичин
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Очевидно, що зміни в житті сучасного суспільства в умовах
глобалізації, які виявилися насамперед у зростанні кількісних вимірів
добробуту і комфорту та занепаді усталених поглядів на межі
прийнятного у приватній і суспільній поведінці, зумовили й певну
корекцію поглядів на обмежувальну та контрольну роль попередніх норм
поведінки – тих, що їх забезпечує державний примус, і тих, які належать
до моральних приписів. Сучасна людина знову повинна визначатися, чи
потрібна їй свобода – право обирати власну долю й відповідати за неї.
Небезпеку становить і свавілля, особи або суб’єктів влади, і надмірна
регламентація, обмежуючи, а то й зводячи нанівець ефективність
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людської діяльності. У цих умовах методологія наукового пізнання є
своєрідним синкретичним філософським ученням, призначення якого –
виявити й осмислити рушійні сили, передумови, основи і закономірності
розвитку досліджуваного об’єкта. Серед різноманітних методологічних
підходів, які доречно використовувати для аналізу процесів глобалізації,
зупинимося на двох: герменевтичному та синергетичному.
Термін “герменевтика” (у перекладі з давньогрецької –
роз’яснення, тлумачення) розуміють як мистецтво та теорію тлумачення
текстів. Найчастіше предметом її дослідження є текст, його розуміння,
витлумачення, інтерпретація. Головне питання герменевтики можна
сформулювати двома способами: як можливе розуміння і як влаштоване
те буття, сутність якого полягає в розумінні. Основна теза: існувати –
означає бути зрозумілим [5, c. 171]. Актуалізація герменевтичного підходу
в умовах глобалізації зумовлена спроможністю герменевтики розширити
наше розуміння “іншого” та сучасних соціальних процесів, зважаючи на
відоме твердження Вільгельма Дільтея про те, що природу ми
пояснюємо, а духовне життя – розуміємо [3, с. 25]. Не менш слушною є
думка, що наукові факти потрібно викладати в контексті загального
історичного процесу, історії розвитку певної галузі, подавати
багатоаспектно, враховуючи і загальні, і специфічні особливості [6, с. 191].
Власне цей підхід і приваблює дослідників, бо він передбачає, що історія
та методологія науки взаємопов’язані й принципово невід’ємні одна від
одної. Зумовлено це тим, що фундаментальна особливість буття людини у
світі – історичність. Неможливо стати на позицію позаісторичного
суб’єкта, бо він завжди визначений місцем і часом, тобто тією ситуацією,
в якій перебуває. Завдяки історичності герменевтичні проблеми набудуть
зовсім іншого вигляду. Наприклад, істину розумітиме реальна,
“історична” людина, тому істина становитиме не тільки характеристику
пізнання, а й характеристику буття людини. Людина не може існувати без
пошуку істини, і доки вона шукає істину як розуміння, доти вона є
людиною.
Герменевтика, на відміну від реконструкції, не абсолютизує
відносності за тією логікою, що нібито все, до чого торкається людина, на
що вона намагається опертися, є відносним. Насправді людині потрібна
істина. Вона буде здобувати її, ніколи не погоджуючись із тим, що істини
не існує. “Відтак, на відміну від постмодернізму, герменевтика не
заперечує людяність як єдину сутність людини. Людяність містить
мінімум дві стабільні ознаки: здатність мислити і вірити” [3, с. 20–21]. Але
людська сутність і створене нею духовне середовище не є втіленням

222

абсолютної досконалості, і навіть небезпечним є прагнення
максимально втілити ці чесноти. Д. С. Міль застерігав, що в ім’я
філантропії, демократії та рівності створили таке суспільство, де цілі
штучно звузили й зменшили, а більшість людей перетворили,
використовуючи фразу його видатного друга Токвіля, на
“звичайнісіньких “працьовитих овець”, де, за його власними словами,
“колективна посередність” поступово душила оригінальність та
індивідуальні таланти” [2, с. 242]. Застереження стало особливо
актуальним в умовах глобалізації, адепти якої закликають до
уніфікації, і фактично – до відмови від людського “Я”.
Саме тому й привертає увагу такий методологічний підхід,
оскільки центральним поняттям у герменевтиці французького філософа
П. Рікера є особистість, яка творить світ культури. Завдання філософії –
розробити метод аналізу людської суб’єктивності [5, с. 174]. Для реалізації
цього завдання П. Рікер пропонує метод аналізу людської суб’єктивності,
називаючи його регресивно-прогресивним. Він дає змогу зрозуміти
явища людського буття в трьох часових вимірах: минулому,
теперішньому та майбутньому, адже сучасна людина пов’язана і з
минулим, і з майбутнім. Завдання в тому, щоб висвітлити “археологію”
людини, її вкоріненість у минулому та зрозуміти “телеологію”, мотиви і
спрямування її руху до майбутнього. Цим обґрунтовано роль людини як
суб’єкта культурно-історичної творчості, в якій здійснюється зв’язок часів
і яка базується на активній діяльності індивіда, його досвіді, традиції і
культурі. Або їх відсутності. Що теж слід враховувати, інтерпретуючи
поведінку людини в умовах глобалізації.
Зі свого боку, синергетичний підхід чи не найбільш адекватно
розкриває функціонування складних самоорганізаційних об’єктів,
зокрема людських спільнот, для яких характерні нелінійні процеси,
відсутність жорстко зумовлених детерміністських явищ. Особливо
доречна логіка такого світорозуміння причинно-наслідкових складових
людської поведінки в умовах глобалізації, яка радикально змінила
технологічні можливості людини і поставила під сумнів усталені погляди
практично на всі питання, що турбують людину. Вона виростає з
фундаментального постулату, згідно з яким людський розум не
всесильний у своїх можливостях і ніколи не буде здатним цілковито
осягнути суспільство. Інтелект завжди обмежений у своїх уявленнях про
смисл і цілі соціального прогресу, у визначенні масштабів і наслідків
творчо-перетворювальної ролі. Німецький дослідник У. Бек,
характеризуючи нормативну складову людського буття в умовах
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глобалізації, слушно зазначає: нестійкими є і старі, засадничі інститути та
системні правила гри, і специфічні організаційні форми та ролі
актуальних сил; усе це ламають, переписують і узгоджують наново у
процесі самої гри. Як далеко це може зайти, теж незрозуміло [1, с. 24].
Водночас людина не може існувати в ситуації тривалої невизначеності.
З позицій синергетичного підходу, неможливо традиційними
жорсткими
детерміністськими
методами
вивчати
розвиток
складноорганізованих
систем.
Ідея
нелінійності
передбачає
багатоваріантність, альтернативність шляхів еволюції та її незворотність.
Час стає невід’ємною константою еволюції, оскільки в нелінійних
системах будь-якої миті здатний виникнути новий тип рішення, який не
зводиться до попереднього. Синергетичний підхід демонструє, яким
чином і чому хаос можна розглядати як чинник творення,
конструктивний механізм еволюції, як із хаосу власними силами здатна
розвиватися нова організація [7, с. 66]. Не слід забувати, однак, що саме
організація забезпечує систему властивою їй різноманітністю [4, с. 24].
Продуктивним є застосування синергетичного підходу до аналізу
самоорганізації соціальних систем, зокрема людської спільноти в умовах
глобалізації, узгодження їхніх рушійних сил – мотиваційних
спрямованостей соціальних об’єктів на основі певних духовних та
культурних цінностей. Синергетика як теорія самоорганізації дає ключ до
розуміння не лише механізмів нестабільності, а й механізмів стійкості
складних систем. “Ми знаємо, що настільки складні системи володіють
високою чутливістю щодо флуктуацій. Це дає нам водночас і тривогу, і
надію; надію на те, що навіть найменші флуктуації можуть посилювати та
змінювати свою структуру (це означає, зокрема, що індивідуальна
активність зовсім не приречена на беззмістовність); тривогу – тому що
наш світ, напевне, назавжди позбувся стабільних, непроминальних
законів” [4, с. 386]. Не слід тлумачити синергетичний підхід як звільнення
людини від усіх табу, сформованих попередньою культурно-духовною та
історико-політичною еволюцією людини. Передовсім ідеться про
свободу людини як невід’ємну складову її буття та цілісності, за умов
одночасного розуміння складності й необхідності поєднати цілісність,
тривання і спроможність до змін. Тільки людська діяльність долає цю
невизначеність та утримує світ. Руйнують його і повний релятивізм, і
повна стабільність, стосується це і соціальних, і несоціальних систем.
Отже, застосування герменевтичного та синергетичного підходів
до аналізу сукупності процесів, що відбуваються в умовах глобалізації, на
наш погляд, дає змогу поєднати збереження цілісності людського
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суспільства, єдність ціннісних критеріїв із новоєвропейською доктриною
природних прав, за якої моральний, помірно раціональний індивід
править за наріжний камінь політичної і неполітичної організації
суспільства, сенс існування цього суспільства. Намагання, покликаючись
на зумовлену глобалізацією певну нестабільність практично всіх сфер
суспільного життя, заперечити соціальну необхідність відповідального
визначення норм, є небезпечним, провокує Гобсову “війну всіх проти
усіх”. Наголос суто на формальних нормах та процедурах нерідко є
інструментом маніпуляції, засобом перекласти відповідальність за
ухвалення небезпечних, з погляду збереження людської свободи, рішень,
на “більшість”, через використання спроможностей сучасних
інформаційних технологій.
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Олександра Сорокопуд
ПОЛІТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ
Політичну стратегію використовують як інструмент розвитку і на
первинному, і на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Її
провідні завдання – формувати спільне бачення розвитку окремого
населеного пункту чи території в усіх зацікавлених сторін, забезпечувати
прозорість і гармонізувати суперечності у разі розбіжності інтересів. До
розробки та впровадження стратегії залучають і зацікавлені сторони, і
експертів.
Конфліктна ситуація є непередбачуваним викликом, який ставить
перед системою нові завдання. Щоб їх виконати, нерідко потрібна
інтеграція або диверсифікація елементів і зв’язків, зміна форми
структури індикаторів оцінки ймовірних результатів. У закритих
системах, у яких стратегічне планування заміщують суворими
вертикалями управлінських зв’язків, відсутність підходів до ухвалення
рішень мережевого типу призводить до кризових ситуацій у тих галузях,
що за інших рівних умов здатні бути результативними, на тлі незначного
модифікування бачення ситуації.
Наприклад, у Львівській області досі не сформували оперативних
штабів із забезпечення армії та роботи з тимчасово переміщеними
особами. До цих штабів мали б залучити всі сторони, зацікавлені в
діяльності, пов’язаній із війною у східних областях України. Тим часом
громадські мережі й державні установи не мають спільного бачення, як
вирішувати більш комплексні завдання, аніж ті, які їм вдається розв’язати
поодинці.

Марко Сорокопуд
ЧИСТІ ТИПИ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА У ТЕОРІЇ М. ВЕБЕРА
М. Вебер у працях “Політика як покликання та професія” та
“Господарство і суспільство” [1, 2] визначив три основні типи політичного
лідерства: традиційне, харизматичне й раціональне . В основі його
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типології політичних лідерів – поняття “авторитет”, суть якого полягає у
здатності віддавати накази і викликати покору.
На думку філософа, традиційному лідерству притаманні дві
ключові особливості: 1) ірраціональні авторитети, які забезпечують
підпорядкування такому лідеру (авторитет вічно вчорашнього, авторитет
моралі, авторитет затверджених традицій); 2) звична орієнтація об’єкта
панування політичного лідера на дотримання традицій, тобто ті, на кого
впливає традиційний лідер, підкорюються його особистості в силу
традиції або в силу вільного свавілля лідера. Згідно з політичною теорією
М. Вебера, традиційне лідерство має два підтипи: геронтократію (панує
група старійшин) та ранній патріархалізм (усередині первинного
економічного і сімейного союзу панує одна людина, згідно зі сталим
правом успадкування).
Харизматичне політичне лідерство ґрунтується на неабияких
виявах святості чи геройської сили або зразкових характеристиках
особистості лідера, який створює ними свій політичний лад. В основі
підпорядкування харизматичному лідеру – авторитет незвичайного
особистого дару, який М. Вебер називає “харизмою”. Відмінність
харизматичного політичного панування від легального і традиційного – у
його непостійності. Харизматичне панування тільки в момент створення
існує як ідеальний тип легального панування, згодом може стати
традиційним або раціональним, або і тим, і іншим одночасно.
Про непостійність харизматичного правління нагадує прихід до
панування наступника харизматичного політичного лідера. М. Вебер у
праці “Господарство і суспільство” виокремив п’ять варіантів зміни
такого лідера: нові пошуки носія харизми, за допомогою одкровення;
нового носія харизми висуває попередній, і його визнає громада;
наступника призначає харизматичний управлінський штаб, і його визнає
громада; переконання, що харизма – властивість крові і поширюється на
рід, особливо серед найближчих родичів носія харизми; уявлення, що
харизма – якість, яку можна перенести на інших.
Легальний тип політичного лідера іноді ще називають
раціональним. Основа панування легального політичного лідера – віра в
обов’язковість легального встановлення та ділової компетентності,
обґрунтованої раціонально створеними правилами, тобто орієнтації на
підпорядкування під час виконання встановлених правил. Основні
складові легально-раціонального політичного лідерства – безперервна
робота службового підприємства та компетенція штабу політичного
лідера.
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Оксана Кірієнко
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РАМКАХ
КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО ПІДХОДУ
Дискусії про сутність феномену ідентичності в соціальних і
гуманітарних науках широко розгорнулися в останній третині ХХ ст.
Провідні філософи та соціальні теоретики у дослідженнях постійно
апелюють до цієї категорії. Не є винятком і політична наука.
Осмислюючи соціально-політичні зміни й імовірні сценарії майбутнього
розвитку світу, вона сьогодні дедалі частіше розглядає категорію
“ідентичність”, яка посідає чільне місце в арсеналі інструментів
політичного аналізу.
Соціальний конструктивізм у своїй класичній версії, що її
запропонували П. Бергер і Т. Лукман, розкриває широкі можливості для
вдосконалення аналітичного інструментарію в аспектах сутності та
принципів конструювання політичної ідентичності індивіда. Цей
методологічний напрям базується на феноменологічних, а не
онтологічних засадах.
Вихідним пунктом соціального конструктивізму є твердження
про автономність соціального актора, який здатний вільно
інтерпретувати цінності та норми.
Оскільки свідомість індивіда є інтенційною, різні системи об’єктів
викликають у свідомості різні враження із відповідним рівнем уваги, що
дає змогу говорити про значну кількість реальностей, серед яких і
політична. Політична реальність є цілісною, їй притаманні нормативний,
емоційний та когнітивний компоненти, вона має свою інституційну
будову та передбачає апарат її легітимації, що супроводжується
ритуальними й матеріальними символами. Основним елементом
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політичної реальності є її структура – сума типізацій і створених
відповідно до них зразків взаємодій (які повторюються) [1, с. 91].
Політична реальність та політична ідентичність – діалектично
пов’язані між собою, вони конструюються через процеси екстерналізації,
об’єктивації та інтерналізації. Екстерналізація – накладання суб’єктивних
значень на простір реальності, своєрідний процес іменування.
Об’єктивація – процес, через який екстерналізовані продукти людської
діяльності набувають об’єктивності. Цей процес має декілька складових.
Інституціоналізація – об’єктивація першого порядку, що передбачає
створення інститутів унаслідок процесів типізації та хабітуалізації.
Реіфікація – завершальний етап процесу інституціоналізації, завдяки
чому об’єктивований світ уже не сприймають як продукт людської
діяльності, натомість за ним остаточно закріплюють якість
дегуманізованої та інертної фактичності. Основний механізм реіфікації
інститутів – наділення їх онтологічним статусом, не залежним від
людської діяльності та сигніфікації.
Легітимація – смислова об’єктивація другого порядку.
Легітимація створює нові значення, що слугують для інтеграції тих
значень, що вже властиві різним інституціональним процесам. Функція
легітимації полягає в тому, щоб зробити об’єктивно доступними і
суб’єктивно ймовірними вже інституціоналізовані об’єктивації “першого
порядку”. Необхідність легітимації виникає тоді, коли об’єктивації
інституційного порядку потрібно передати новому поколінню. Систему
легітимації побудовано на основі мовних практик, і вона використовує їх
як свій основний інструмент. Мовні практики передбачають
фундаментальне накладення логіки на об’єктивований соціальний світ[2].
Знання визначають як серцевину фундаментальної діалектики
суспільства, і воно виконує різноманітні функції: формує мотиваційну
динаміку
інституціоналізованої
поведінки,
окреслює
інституціоналізовану сферу поведінки і все, що потрапило в її рамки,
означує та контролює ролі. Знання здобувають у процесі соціалізації, і
воно опосередковує об’єктивовані структури соціального світу в процесі
інтерналізації в рамках індивідуальної свідомості.
Третьою ланкою процесу конструювання політичної реальності та
ідентичності є інтерналізація. Це процес, через який об’єктивований
політичний світ отримує відображення у свідомості індивіда в процесі
вторинної соціалізації. Отже, політична ідентичність постає як елемент
суб’єктивної реальності індивіда, що виникає внаслідок інтерналізації
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структури політичної реальності, її інституційного та легітимаційного
компонентів у свідомість індивіда, через процес вторинної соціалізації.
Вторинна соціалізація є інтерналізацією структури реальності,
вимагає “вивчення” певного специфічно-рольового словника, а також
інтерналізації семантичних полів, що структурують інтерпретації і
поведінку в рамках конкретної інституційної сфери. Фундаментальним
фактом підтримки політичної реальності є постійне використання одного
і того самого набору категорій для об’єктивації досвіду індивіда (та його
групи), а для підтримки політичної ідентичності необхідним є
послідовний та узгоджений апарат спілкування [1, с. 228–231].
Ідентичність постає конкретно зумовленою інтерпретацією і
реалізацією соціального запасу знання в рамках практик. Причетність до
такого запасу організовує “розміщення” індивідів у політичному
просторі, зумовлюючи відповідне ставлення до них. Соціальний запас
знання передбачає знання ситуації та її меж, надаючи схеми типізації, що
є необхідними для оцінки інших індивідів, подій та досвіду. Політична
ідентичність є частиною Я-концепції і випливає зі знання індивіда своєї
належності до групи та емоційного переживання притаманних групі
цінностей [4].
Отже, ідентичність виникає із діалектичного взаємозв’язку
індивіда та суспільства. Усі типи ідентичності формуються на основі
історичних соціальних структур і далі розвиваються в межах певної
реальності.
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Соломія Кривенко
ТЕКСТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Політичний текст – об’єднана змістовим зв’язком послідовність
знаків, наділена можливостями інструменту впливу. Основні властивості
політичного тексту: необмеженість в обсязі; постійна зумовленість
ситуацією; зв’язність і цілісність. Зв’язність визначає граматичний бік
тексту (його правильність чи неправильність), цілісність – єдину його
функціональну скерованість [6]. Актуалізується текст на рівні комунікації,
що здійснюється в різних контекстах. Найважливіші в політиці –
професійно-управлінський та маніпулятивно-публічний. Едельман
виокремлює чотири типи політичного тексту: мова переконання; мова
управління; мова переговорів (адміністративна мова); мова законів
(легальна мова) [1].
Структура політичного тексту:
•
адресант – той, хто доносить інформацію до певного кола
осіб, від кого вона звучить, кого вважають її автором;
•
повідомлення;
•
адресат;
•
контекст (обставини, в яких здійснюється взаємозв’язок)
[5].
Щоб наголосити на тому, що політичний текст завжди вписаний
у середовище, використовують поняття мовної гри, яке в науковий обіг
увів Л. Вітгенштайн. Учений пише про те, що в мові ми всі дотримуємося
певних правил, яких нас вчать змалку, а ми, спостерігаючи, приймаємо їх
[4]. Науковець Штраус вводить таку класифікацію мовних ігор у політиці:
•
“Публічно-політичне формування волі”;
•
“Внутрішньопартійне формування волі”;
•
“Політична реклама”;
•
“Формування думки та волі в інститутах”;
•
“Політична освіта”.
Ці мовні ігри є сукупністю специфічних політичних ролей,
проблемних ситуацій, поля дії, завдань, учасників. Вони визначають жанр
політичного тексту. На думку О. Сищикова, поняття жанру перестало
бути тільки формою побудови спеціальних лексичних, фразеологічних і
синтаксичних одиниць відповідно до типової композиції жанру. Будьякий текст реалізується в комунікативній ситуації [7], отже, й занурений
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у речову та процесуальну сфери політики. Відповідно до такого широкого
погляду, кожній із мовних ігор відповідає свій жанр тексту:
•
“Публічно-політичне формування волі” – передовиця,
коментар;
•
“Внутрішньопартійне формування волі” – політична
програма, партійна промова;
•
“Політична реклама” – передвиборча промова, слогани,
гасла;
•
“Ухвалення законів” – закон, проект закону [1].
Політичний текст завжди має свого адресата, й не завжди одного.
Г. Ґірнг називає цю ознаку тексту багатоадресованістю, або інсценуванням
[1]. Виступаючи в різних обставинах, політик звертається до декількох
слухачів, очікуючи на різний ефект, який текст мав би справити на
кожного з них. До прикладу, коли в парламенті виступає представник
партії А стосовно ухвалення закону Х, він звертається до представників
інших партій, а також до слухачів, які можуть його бачити через екрани
телевізорів. Ідеться про “подвійну реальність політичного”.
Текст самого повідомлення У. Еко поділив на такі види:
повідомлення-висловлювання (як джерело інформації); повідомленнязміст (як інтерпретований текст) [5]. Адже всі повідомлення мають
денотативну (посилання на сенсорно-екзистенційний світ, буквальне
значення) і конотаційну (емоційні відтінки, поетичні та риторичні
аспекти) складові.
Автор інституційних політичних текстів – офіційна особа,
представник органів влади, суб’єкт політики. Зазвичай він не пише сам
собі виступи й промови. Теорію “смерті автора” висунув Р. Барт. Вона
полягає в тому, що “привид автора може, звісно, з’являтися в Тексті, у
своєму тексті, але вже тільки як гість...” [3]. У. Еко додає: “Автор є не чим
іншим, як тільки текстуальною стратегією, що встановлює семантичні
співвідношення й активізує Зразкового Читача” [5]. З лінгвістичного
погляду автора доречно пов’язувати зі стилем, манерою викладу тексту.
Вдалим, на думку Г. Ласвела, є визначення Бюфона: “Стиль – просто
порядок і рух, якого надають своїм думкам” [2].
У різних політичних ситуаціях відрізняється стиль виступів
політиків. Г. Ласвел виокремлює такі критерії його оцінки:
1)
лаконічність
і
розтягнутість.
Комунікація
стає
розтягнутою тоді, коли використовує більше слів, ніж потрібно для
досягнення її мети. Це можливо, коли кількість додаткових описів
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множиться стосовно чистого знаку. Чистий знак – мінімальна величина,
яка дає змогу слухачеві зрозуміти повідомлення, яке передають.
2)
залежно від градусу кризи в суспільстві. Як правило, для
низького рівня напруженості в суспільстві характерне формування
політики через дипломатичні переговори, арбітраж, судовий розгляд,
комітети обговорення, парламентські дебати, передвиборчі виступи
тощо. В активному протистоянні важливо наголошувати на контрастах,
які дають змогу ідентифікувати себе й виправдати застосування зі свого
боку насильства проти інших людей. Тоді використовують слова-ярлики
й слова-знамена. Основний критерій у виборі стилю мовлення –
економізація зусиль для досягнення політичних цілей.
3)
демократичний та деспотичний. Демократичні лідери
вдаються до звичайної мови, до “стилю людина з людиною” [2]. Що
менше демократії в суспільстві, то офіційна мова – заплутаніша, щоб
пересічні громадяни відчували нездатність замінити когось із
високопосадовців.
Отже, дослідження політичного тексту з погляду чотирьох його
складових – необхідна умова для об’єктивної оцінки політичної ситуації в
суспільстві, політичного режиму та перспектив розвитку спільноти.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

ЛІТЕРАТУРА
Girnth Heiko. Sprache und Sprachverwendung in der Politik: eine
Einführung in die linguistische Analyse öffentlich-politischer
Kommunikation / Heiko Girnth. – Tübingen: Niemeyer, 2002. – 127 s.
Lasswell H. D., Leites N. Language Of Politics: Studies In Quantitative
Semantics/Harold D. Lasswell, Nathan Leites. – Copyright assigned to the
Massachusetts Institute of technology, 1965. – 398 s.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика // Смерть автора
[електронне джерело]: http://www.philology.ru/literature1/barthes94e.htm. – М., 1994. – С. 384–391.
Вітгенштайн Людвіг. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські
дослідження / Людвіг Вітгенштайн. – К. : Основи, 1995. – 311 с.
Еко Умберто. Роль читача: дослідження з семіотики текстів / пер. з
англ. М. Гірняк. – Львів: Літопис, 2004. – 383 с.
Кронгауз М. Семантика: учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – М. : Рос.
гос. гуманит. ун-т, 2001. – 399 с.
Юдина
О.
Управленческий
дискурс
как
особый
вид
институционального
дискурса
(лингвистический
аспект)

233

[Електронний ресурс] / О. Л. Юдина–
http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2013/03/10/?print.

Режим

доступу:

Марія Курило
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ПОНЯТТЯ “ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА” В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ
ДУМКИ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Важлива суспільна подія доби Античності і Середньовіччя –
формування первісних форм державності. Мета дослідження – визначити
особливості концептуалізації поняття “людина політична” в історії
політико-правових учень Античності і Середньовіччя. Одне із завдань
нашого наукового пошуку – аналіз політичної сутності людини в історії
політико-правової думки та державотворення.
Предмет дослідження – політична людина, її ціннісне поле та
процес мислення, що, на нашу думку, породжує її суспільну та політичну
активність. Для реалізації свого соціального єства, про яке говорив
Аристотель, людина домовляється жити в державі як єдиній відомій
формі людської спільності.
Політичну сутність людини пояснюють на основі не лише її
природних особливостей розумного, раціонального мислення, а й
враховують ірраціональність, інстинктивність та біологічну мотивацію
політичної поведінки. Ці чинники детермінують, на наш погляд, процес
“здійснення вибору” в рольовій репрезентації, що ґрунтується на
розумовому осмисленні індивідом власних дій. Акцентуємо увагу на
філософській думці про суспільну місію людини та її діяльності як
громадянина полісу.
Період Античності відомий ідейною сукупністю гіпотез та вчень
про суспільне життя людини та визначенням її як “політичної істоти” [1].
Варто уточнити, що пояснення людської природи починали з
обґрунтування її духовного наповнення, яке виявлялося в колективному
співжитті.
Античний патріархальний тип міжособистісних відносин
передбачав розвиток суспільних відносин такого самого зразка. Кастовий
поділ сприяв розвитку перших варіантів трактування розуміння сутності
людини. Характеристика античного бачення поняття “людини” базується
на таких критеріях: суспільна роль, продуктивність у галузі виробництва
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та діяльність в управлінських справах полісу. Соціальна вагомість
громадянина залежала від його виду діяльності. Справедливість є тоді,
коли існує стабільність та відданість справі впродовж цілого життя.
Період розквіту Античності, за Б. Кухтою, відомий
зародженням ідеї широкого політичного виховання громадянства [2,
с. 35]. Елемент розумного в природній сутності людини стосовно бачення
ідеї “ідеального громадянина” відігравав провідну роль. Мудрість може
зробити людей корисними для держави, істинними державними діячами
та ідеальними громадянами, оскільки спосіб буття та сутність політичної
людини визначалися насамперед життям у державі.
Початок зародження теократичного начала, пов’язаного з
переважанням морального компонента, сформував розвиток нового –
християнського бачення подальшого суспільного розвитку.
Усе політичне життя Середніх віків обертається навколо відносин
двох влад: світської і духовної. У Середньовіччі в громадянському стані “всі
необхідні суспільні елементи: і влада, і закон, і загальна мета, що мають
відбиток приватного права, об’єднуються”, що надає оригінальності
середньовічним установам [3].
Основна ідея “божественної держави” – твердження, що історія
людства зумовила розвиток двох протилежних суспільств: земного й
божественного. Джерело такої протилежності – спотворена природа
людини. Саме вона започаткувала зло, оскільки є розумною істотою, та,
відвернувшись від Бога, сконцентрувалася навколо себе. Політичне життя
з погляду сутності земної держави не має позитивного значення для блага
людини, яка керується законами Божими. Натомість владні
повноваження людині необхідні для управління над істотами,
позбавленими розуму. Результат пошуку свободи людиною відбувається
через бажання бути самостійною, людина занурюється в безодню зла,
звідки немає виходу. У Середньовіччі державу вважали двоїстою за своєю
природою, що пізніше призвело до поділу суспільства на “людей у
державі” та “вірян у церкві”, а згодом суверенітет народу та свобода
індивіда відігравали провідну роль у реалізації державної мети.
Отже, бачення політичної ролі особистості кардинально
змінилося після возвеличення “політичної людини” в Античності.
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Період
Античність

Середньовічч
я

1.
2.
3.

Представники

Бачення
політичної
сутності
людини
Сократ
Людина моральна, свідома та володіє
Платон
особистим інтересом; живе в державі;
Аристотель
наділена знаннями та розумною
Цицерон
силою “політична істота”; володіє
мистецтвом управління; “правова
особа” та “ідеальний громадянин”.
А. Августин
Спотворена природа і гріховність
Т. Аквінський
людини породила “Град Земний”;
М. Падуанський вона розумна істота з безумовною
В. Окам
свободою, створює собі закони у
державі (яку становить розумний
натовп) на чолі з дияволом – Зло;
суспільний поділ на “людей у
державі” та “вірян у церкві”.
Суверенітет
народу
та
мирське
походження держави; людина в межах
держави; загальний інтерес і закон
ідуть
від
народу;
ідеальний
політичний
устрій
потрібно
узгоджувати зі свободою громадян.
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Євген Ланюк
ІСТОРИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ ТА МИСТЕЦТВА
Питання зв’язку між політикою та мистецтвом в історії
політичної думки є актуальним і малодослідженим. Одна з ключових
перешкод встановлення такого зв’язку – відсутність методологічної бази,
яка давала б змогу проводити паралелі між політикою та мистецтвом і,
отже, досліджувати їх взаємовплив на різних етапах історичного
розвитку.
Виявлення таких паралелей ускладнене історичною варіативністю
політики та мистецтва. Очевидно, що в епоху Античності вони
взаємодіяли по-іншому, ніж, скажімо, в часи Постмодернізму. Попри це,
у політичній науці існує гостра потреба цілісного історико-теоретичного
погляду на діалогічну взаємодію політики та мистецтва. Звідси –
необхідність визначити принципи їх взаємодії, тобто парадигмальні
світоглядні матриці, що зумовлюють особливості і політики, і мистецтва.
Ці
принципи-парадигми
є
теоретичними
підставами,
що
уможливлюють аналіз кореляції між політикою та мистецтвом на
емпіричному рівні.
На основі поширеної періодизації історії на Стародавні східні
цивілізації, Античність, Середньовіччя, епоху Відродження, еру Розуму,
Романтизм, Модерн та Постмодерн, виокремлюємо дев’ять таких
принципів, кожен із яких характеризував їх у відповідну епоху (в епоху
Модерну вирізняємо два принципи). Водночас щодо окремих періодів
констатуємо асиметрію відносин “політика – мистецтво”. Іманентне
начало політики – влада – та іманентне начало мистецтва – естетика – в
рамках окремих із цих принципів переважали одне над одним і слугували
підставою для формування протилежного. Історичні принципи взаємодії
між політикою та мистецтвом разом із формою цієї взаємодії подано
нижче в таблиці (Таблиця 1).
Таблиця 1.
Принципи історичної взаємодії між політикою та мистецтвом
Історична епоха
Стародавні
цивілізації

Принцип взаємодії міжДомінантне начало
політикою та мистецтвом
східні Влада
Політика
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Античність

Ренесанс

Пластичний, естетичнийЕстетика
космос
Трансцендентне духовнеРівноправність
буття
політики та естетики
Антропоцентрична красаЕстетика

Ера Розуму

Розум

Середньовіччя

Романтизм
Модерн

Постмодерн

Усі три форми
взаємодії
Колізія суб’єктивного таРівноправність
об’єктивного начал
політики та естетики
Свобода / Ідеологія
Рівноправність у
рамках свободи й
політики – в ідеології
Еклектика як нова формаЕстетика
універсальності

Ми
концептуалізуємо
історично-світоглядний
принцип
цивілізацій Стародавнього сходу як владу, а у відносинах політичного та
мистецького начал констатуємо домінування політики. Політичну владу
правителя над суспільством освячувала релігія, яку ототожнювали з
владою богів над світом. Влада була деспотичною і абсолютною.
Політичне начало в епоху цивілізацій Стародавнього сходу – “піраміда”
вертикальних, ієрархічних рівнів влади. Мистецтво було передусім
символом деспотичної царської влади, віддзеркалюючи її естетику у своїх
монументальних формах (приклади – єгипетські піраміди, вавилонські
зікурати та ін.).
Стверджуємо, що світоглядним принципом Античності був
пластичний, естетичний космос, а мистецьке начало домінувало над
політичним. Із поем Гомера випливає первинність краси як іманентної
властивості космосу – пластичної сукупності елементів світобудови, у
який згодом “входить” політика. Розв’язуючи колізію між політикою та
мистецтвом у 1-й пісні “Одіссеї”, Гомер надає першість мистецтву.
Політика у творах Платона й Аристотеля – естетизована. Ідеальна
держава Платона була схожою на соціальну скульптуру. А політичне
вчення Аристотеля ґрунтувалося на естетичних принципах гармонії та
“золотої середини”.
Аналіз історичних першоджерел та критичної літератури дає
підстави констатувати, що світоглядний принцип Середньовіччя, який
перебував в основі взаємодії політики і мистецтва, – трансцендентне
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духовне буття. У межах цього принципу фіксуємо рівноправність
політики та мистецтва. Для середньовічного світогляду обидва начала
були символами вищого духовного буття. Мікрокосм держави
уособлював макрокосм універсуму, і його ототожнювали із земним
храмом. Мистецтво, зі свого боку, існувало насамперед у храмовому
інтер’єрі. Їх поєднував між собою принцип універсальності – храмовості,
який випливає зі слів Святого Письма, що “Бог розташував все за числом,
мірою і вагою” (Мудрість 11:21). Для середньовічного світогляду політика
та мистецтво були не самоцінними, а мали цінність лише настільки,
наскільки провадили людину до контакту з Богом.
Принцип взаємодії політики та мистецтва в епоху Відродження
концептуалізуємо як антропоцентричну красу й констатуємо
домінування мистецького начала над політичним. Ключова ознака
світогляду Ренесансу – відхід від концентрації на духовному бутті й
зосередження на земному, що втілилося в обожненні краси. Ренесансний
ідеал краси – антропоцентричний. Носієм найвищої краси
проголошували “універсальну людину” – творця. Найповніше цей ідеал
виявився у мистецтві, а в політику його перенесли Н. Макіавелі та автори
утопій, що тлумачили її як творчий акт і акцентували передусім на її
красі.
Світоглядним принципом XVII – XVIII ст. був раціоналізм, якому
притаманні всі три форми взаємодії політики та мистецтва: їхня
рівноправність, домінування політики над мистецтвом та мистецтва над
політикою. Суть рівноправності в тому, що одні й ті самі раціоналістичні
засади зумовлювали спосіб побудови і політичних, і художніх форм –
симетрія, гармонія, лаконічність, ясність тощо. У контексті раціоналізму
Нового часу уперше порушено єдність у рамках “принцип – політика –
мистецтво”: один і той самий світогляд перебував в основі різних
політичних інститутів – абсолютистських та республіканських. Така
роздвоєність призвела до того, що абсолютизм почав штучно
використовувати мистецтво класицизму для власної легітимації,
перетворивши стиль Н. Пусена на загальнообов’язковий еталон. З іншого
боку, мистецтво (в особі художника-неокласика Ж.-Л. Давида) відіграло
важливу роль у Французькій революції, артикулюючи нові –
республіканські – політичні ідеї.
Виокремлюємо колізію суб’єктивного та об’єктивного начал як
світоглядний принцип взаємодії політики та мистецтва в епоху
Романтизму. У рамках цього принципу констатуємо рівноправність
політичного й мистецького начал. Французька революція стала крахом
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цілісного світогляду й зумовила його партикуляризацію у формі
ідеології. В основі політичних теорій Романтизму – колізія між
суб’єктивним началом – індивідуальним “Я” – та намаганням відновити
його зв’язок з об’єктивним началом – нацією та корпоративною
державою. Суперечність між суб’єктивним і об’єктивним началами
притаманна мистецтву Романтизму, яке, з одного боку, набуло
індивідуалізованості, а з іншого – ностальгії за колишньою цілісністю.
Суперечність між суб’єктивним началом – індивідуальною
свободою – та об’єктивним – світоглядною й суспільною цілісністю – в
наступну після Романтизму епоху Модерну розв’язано на користь і
першого, і другого начал. Тому в цю епоху вирізняємо два протилежні
принципи взаємодії між політикою та мистецтвом – свободу й ідеологію.
У політиці принцип свободи реалізувався в громадянському
суспільстві та демократичних інститутах. Державна влада втратила
сакральний, метафізичний, ієрархічний характер і перетворилася на
охоронця свободи в громадянському суспільстві. У мистецтві свобода
втілилася в індивідуалізованій творчості, яка зумовила появу численних
мистецьких напрямів модернізму. В епоху Модерну політика й мистецтво
виходять з-під влади метанаративу і втрачають взаємну “ауру”, або
естетичний вимір політики та політичний вимір мистецтва. Політика
відтепер є “лише” політикою, а мистецтво – “лише” мистецтвом. Їхній
“ауратичний” синтез, однак, зберігся в рамках протилежного принципу,
що зумовив принципи політики та мистецтва, – ідеології.
Протилежністю до свободи у ХХ ст. стала ідеологія, у якій втілено
спробу відновити колишню світоглядну й суспільну цілісність буття. В
ідеології політика домінувала над мистецтвом, яке перетворила на засіб
пропаганди. Засобом творення ідеології була уява, яка, за І. Кантом,
полягає у “творенні нової природи з матеріалу актуальної природи”. За
допомогою уяви ідеологія “зібрала докупи” суспільство, яке
партикуляризувалося в індустріальну епоху, і силоміць екстраполювала
на нього єдиний смисл через політичні інститути. Уявлений характер
ідеології означає, що, згідно з термінологією В. Беньяміна, її природа
алегорична, а не символічна. Подібно до бароко, що намагалося
перебільшеними образними засобами приховати свою ідейну
порожнечу, ідеологічне відновлення синкретизму політики та мистецтв
було гіпертрофованим: політика – гіперестетизованою, а мистецтво –
гіперполітизованим.
Аналіз праць теоретиків постмодернізму дає підстави
концептуалізувати еклектику як нову форму універсальності як
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принцип кореляції між політикою та мистецтвом. Ключова особливість
Постмодерну – еклектика й змішування ідеологічних концепцій,
цінностей, систем пояснення, стилів тощо. Простором буття політики та
мас-медіа, за визначенням Ж. Бодріяра, стає гіперреальність мас-медіа.
Медійна гіперреальність опосередковує політику й перетворює естетику
на домінантну форму її сприйняття. Основними детермінантами
політики стають імідж та стиль, які мають естетичну природу. Світогляд
Постмодерну деконструює владу в її інституційному та світоглядному
вимірах й утверджує на її місці новий тип влади бажання. Політика
трансформується в символічний засіб задоволення масових бажань, а
мистецтво, зі свого боку, поширюючись у численні немистецькі сфери
(зокрема політику), стає новою – інвертованою – формою влади.
Отже, ми виокремили дев’ять принципів взаємодії між
політикою та мистецтвом. Кожен із цих принципів був світоглядним,
детермінуючи політику й мистецтво та їх перехресну взаємодію, що
провадила до появи, з одного боку, естетичного виміру політики та
політичного виміру в мистецтві, з іншого.
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Юлія Мартиняк
ПОСТМАРКСИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИЧНОГО

У межах англосаксонської та континентальної наукових шкіл
постмарксизм розглядають поряд із: а) критичними теоріями;
б) постструктуралізмом; в) постмодернізмом. Характерними в такому
контексті є праці “Ключові мислителі від критичної теорії до
постмарксизму” С. Торней і Ж. Тауншенда, “Автономія та гетерономія
політики.
Політичні
мислителі
між
постмарксизмом
та
постструктуралізмом” Франкфуртської робочої групи політичної теорії
та філософії, “Постмарксизм: інтелектуальна історія” С. Сіма. Відомим є
словенський дослідник цього питання С. Жижек (“Піднесений об’єкт
ідеології”). У США постмарксизм вивчають у рамках культуральних
студій. На пострадянському просторі постмарксизм не лише фактично
науково не осмислювали й не аналізували, а й сам термін
використовували вкрай рідко. В Україні постмарксизм вивчають
М. Жеребкін і А. Пипич. Перший у статті “Постмарксистська теорія
дискурсу Ернесто Лаклау і Шанталь Муф: новий погляд на політичні
процеси у країнах колишнього СРСР?” слідом за російськими
науковцями аналізує доробки Е. Лаклау та Ш. Муф, побіжно згадуючи
послідовників Есекської школи дискурс-аналізу, яку вони заснували;
другий пропонує теорію “соціального опосереднення” як альтернативу
соціальній теорії марксизму в добу Постмодерну [9], зазначаючи
вульгаризацію марксизму та необхідність його “перепрочитання”. Така
ситуація зумовлює необхідність розкрити й окреслити ключові погляди
розуміння феномену постмарксизму.
Більшість філософських напрямів кінця ХХ ст. мають префікс
“пост”, позначаючи заперечення своїх безпосередніх попередників не
через подолання старої форми, а радше через обмеження значення в
зіставленні з іншими формами; це своєрідне означення зв’язку з певним
змістом за: а) збереження змісту; б) можливості взаємозв’язку з іншими
змістами; в) відкритості до перетворень; г) умовності системи. За словами
науковця В. Кемерова, це порядкове, комбінаторне заперечення, яке
зберігає предметність актуальної філософської діяльності, водночас
змінюючи уявлення про ієрархію установок і методів [8]. Безпосередній
зв’язок постмарксизму з історією постмодернізму констатує С. Сім,
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зазначаючи спільність ідеалів для постмарксизму та постмодернізму
(зокрема постструктуралізму), нівелюючи інтелектуальну традицію
відчуття обмеження й авторитаризму, спонукаючи до політики
плюралізму як констатації різниці й різноманітності на противагу
системній маргіналізації. Дещо відмінний підхід – у межах культуральних
студій. К.-С. Чен досліджує постмарксизм крізь призму зіставлення
культуральних студій, з одного боку, і постмодернізму – з іншого: ідеться
про розрізнення постмодернізму на домінантний, у розумінні моральної,
естетичної, культурної критики, і критичний, на ґрунті праць “пост-1968”
року (М. Фуко, Ж. Дельоз, Ф. Гватарі, Ж. Бодріяр), як окреслення динаміки
у межах тріади “історія-теорія-культурна політика” [13]. У межах
протиставлення, порівняння та накладання двох форм постмодернізму й
культуральних студій витворюється критичний простір тотально іншого
порядку, а саме – постмарксистські культурні студії.
У найзагальнішому значенні префікс “пост” позначає
рефлексивну критику. У цьому контексті постмарксизм постає як
критика суспільства за Марксом та проти Маркса водночас. Згідно з таким
розумінням, крізь призму чи, радше, під впливом структуралізму та
деконструкції до постмарксистських зараховують концепції фемінізму,
антирасистську, антиколоніальну й антиімперіалістичну соціальну
критику. За П. Андерсоном, марксизм є теорією, яка водночас претендує
на те, щоб бути історією теорії [2], а західний марксизм постає як
метамарксистська концепція марксизму. Натомість у С. Торней та
Ж. Тауншенда постмарксизм – критичне осмислення критичної думки.
Ф. Голдштейн загалом заперечує розгляд постмарксизму як наукового
напряму чи школи, трактуючи його як теоретичний підхід [15].
Постмарксизм пов’язують насамперед із Е. Лаклау та Ш. Муф, які
висловили сумнів щодо доречності й законності марксизму як
ідеологічної та теоретичної практики. Для С. Торней і Ж. Тауншенда
точкою відліку постмарксизму як повноцінного напряму, поряд із
постструктуралізмом,
постмодернізмом,
постіндустріалізмом,
постфемінізмом, постгуманізмом, постфілософією, є Празька весна 1968
р., а для С. Сіма – праця “Гегемонія та соціалістична стратегія” (1984).
Ще більш неоднозначним є питання належності тих чи інших
учених і відповідних наукових концепцій до постмарксистів. У 80-х роках
ХХ ст. до постмарксистів зараховували Х. Арендт, Т. Адорно,
Ю. Габермаса, Р. Курца, критерієм була соціальна критика, що
розвинулася на основі французької філософії постструктуралізму та
деконструкції (Ж. Дельоз, А. Негрі, Ж. Деріда, А. Бадью, А. Балібар,
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Дж. Рансьєр, Ф. Гватарі та ін.) [14]. У межах порівняльного підходу до
критичних концепцій у кластері “Марксизм, неомарксизм та
постмарксизм” належать Л. Альтюсер, Р. Барт, П. Бурдьє, Ж. Бодріяр,
Ю. Габермас, Ф. Джеймсон [19]. С. Торней і Дж. Тауншенд, аналізуючи
постмарксистські концепції, згадують праці К. Касторіадіса, Ж. Дельоза і
Ф. Гватарі, Ж. Ліотара, Е. Лаклау та Ш. Муф, Л. Гелнера, Ю. Габермаса,
Ж. Деріду, а також постмарксистський фемінізм.
В Оксфордському словнику постмарксизм визначають як
антиесенціалістський підхід, за яким клас, суспільство й історію
трактують неунітарними, попередньо дискурсивними категоріями;
плюральні суб’єктні позиції динамічно трактують дискурсивними [12].
Окрім того, розрізняють постмарксизм і постмарксизм [18]. У першому
варіанті йдеться про відправну точку теорій так званої радикальної
демократії як шляху лівих, у другому – про антимарксистську позицію
або критику, заперечення марксизму. Вирізняють такі підходи до
розуміння постмарксизму: 1) переосмислення та перепрочитання
ортодоксального марксизму; 2) апелювання до марксизму в найширшому
значенні; 3) підхід, пов’язаний із виходом за межі марксизму в контексті
історицизму та, певною мірою, переосмислення онтологічних вимірів
буття. Останній підхід – основний для застосування постмарксизму в
межах дослідження політичного у основних його вимірах.
У Е. Лаклау та Ш. Муф, із якими зазвичай пов’язують
постмарксизм, він постає, фактично, як постметафізична політична
теорія загальної емансипації, де простором творення смислів є
дискурсивне поле на противагу і холізму, і есенціалізму в розумінні
політичного та соціального. Питання дихотомії “суб’єкт – структура”
зникає, кожен об’єкт тут – об’єкт дискурсу, а сам концепт суспільства, з
погляду
продукування
метапозицій,
заперечено.
Натомість
визначальним стає політичне як боротьба у сфері означуваного і в такому
контексті – творення символічного [17]. Фактично, ідеться про те, що
С. Жеребкін виокремлює як невичерпність соціального, cтруктурну
невирішеність та радикальну випадковість [4]. За таких умов “пост”
можна трактувати як перехід від критики економіки в прямому значенні
(“робоча сила, капітал”, “фінанси” та ін.) до економіки структури,
бажання, насолоди, мови, тексту, символу, дискурсу, тобто переходом від
капіталістичного способу виробництва до виробництва сенсів і структури
суб’єктності, коли розуміння влади як володіння ресурсами поступається
владі у вигляді репродукування структур, впливів, продукування значень
та комунікацій. Ще одна проблема, що її висуває постмарксизм, –
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проблема суб’єктності й суб’єктивності. У співвідношенні об’єктивного та
суб’єктивного він вводить не просто революційного суб’єкта, а суб’єкта як
такого. Один із визначальних постулатів постмарксизму такий:
децентрація та деконструкція суб’єкта, що протиставляє себе як неосяжне
та недоступне не лише об’єктові, а й самому собі. Власне, тут заперечено
актуальність стосовно дихотомічної пари “економіка – політика”.
Отже, постмарксизм можна окреслити як своєрідне намагання
реонтологізації критики суспільства. Як ключові виокремимо такі
особливості цього підходу: 1) відмова від метанаративів, заперечення
історичного детермінізму; 2) критика надмірного раціоналізму, критика
позитивізму, наслідком чого є хибне трактування ідентичності та
суб’єктивності, рефлексивне критичне осмислення суспільства;
3) перебування в межах марксистської проблематики, навіть у разі
заперечення потенціалу марксизму, дослідження політичного як
боротьби у сфері означуваного замінює дослідження дихотомії “суб’єкт –
структура”; 4) перехід до економіки структури, бажання, насолоди, мови,
тексту, символу, дискурсу, коли розуміння влади як володіння ресурсами
поступається владі як репродукуванню структур, впливів, продукуванню
значень і комунікацій; 5) дослідження суспільства в межах діалектичного
зв’язку між відтворенням системи, з одного боку, та її відхиленням від
норми – з іншого: суспільство, сконструйоване як універсальне, це ж
універсальне відхиляє і власне через таке заперечення та витіснення
“позитивно” повертається до суспільства, проте симптоматично та
зміщено; 6) у співвідношенні об’єктивного та суб’єктивного постмарксизм
вводить суб’єкта як такого, децентрація та деконструкція суб’єкта, який
протиставляє себе як неосяжне та недоступне не лише об’єктові, а й
самому собі; 7) актуальність стосовно дихотомічної пари “економіка –
політика” поступається розрізненням “політика – політичне”.
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Людмила Приймак
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ КОНСОЛІДАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Консолідація політичного режиму має двояке значення, оскільки
її можна розглядати як завершальну стадію демократичного транзиту і як
утвердження нового типу політичного режиму, демократичного,
авторитарного чи тоталітарного, тобто переходу з “відкритим фіналом”.
Консолідація демократичного політичного режиму базується на
таких основних принципах:
1) утвердження громадянського суспільства;
2) всебічна легітимація влади;
3) забезпечення верховенства права;
4) ефективна діяльність системи стримувань та противаг і
владних інститутів;
5) консолідація політичної еліти та встановлення правил гри;

247

6) демократизація виборів та інших політичних процесів у
державі.
Розглянемо діяльнісні аспекти реалізації принципів та механізмів
консолідації політичного режиму в Україні докладніше.
Утвердження
громадянського
суспільства.
Співпраця
між
інститутом держави та громадянським суспільством має відбуватися на
конструктивних, функціональних засадах. Шляхи подолання суспільнополітичної кризи в українському суспільстві тісно пов’язані з
формуванням нового типу громадянської свідомості та відмовою від
застарілих типів комунікації і принципів управління [3]. Вирішальним
моментом має бути процес формування цілого комплексу адекватних
сьогоднішнім реаліям спільних цінностей, яких так бракувало в останні
роки та які мають бути в основі всіх модернізаційних процесів у державі.
Всебічна легітимація влади. Легітимність є базовим елементом
існування і функціонування політичної влади. Легітимність складається з
ціннісних оцінок, переконань, преференцій громадян. Для успішного
становлення демократичних інститутів необхідні відповідні зміни в
ціннісній сфері. З одного боку, трансформація політичної системи
зумовлює зміну ціннісно-нормативних орієнтацій суспільства, з іншого –
зміни у царині цінностей, норм, мотивацій, традицій впливають на
політичну трансформацію [2, с. 26–27].
Забезпечення верховенства права. Верховенство права має забезпечити
не ефективну владну дію, у сенсі якомога повнішого підкорення громадян
урядовим ініціативам, а навпаки, накласти правові обмеження на дії
представників влади. Досягнення урядових цілей потрібно підпорядкувати
громадянським гарантіям свободи та безпеки, що усуває загрозу владної
сваволі. Завдання права – мінімізувати небезпеку авторитарності, воно
зменшує небезпеку владної сваволі. Принцип верховенства права має, поперше, фундаментальний характер, оскільки він є основою правової системи
демократичного суспільства і поширюється на всі правовідносини; по-друге,
прикладний характер, який полягає у виробленні та впровадженні
практичних рекомендацій у діяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх посадовців [5].
Ефективна діяльність системи стримувань та противаг і владних
інститутів. Удосконалення відносин між виконавчою й законодавчою
гілками влади в Україні потребує реалізації таких механізмів:
затвердження програми Кабінету Міністрів України під час формування
уряду; введення інституту вотуму довіри уряду, зокрема у зв’язку з
ухваленням окремих законопроектів, що оптимізує взаємодію уряду та
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парламенту; надання президентові можливості достроково розпускати
парламент у відповідь на вотум недовіри уряду; запровадження
індивідуального вотуму недовіри членам уряду; збільшення впливу уряду
на законодавчу діяльність Верховної Ради України через надання урядові
можливості впливати на формування порядку денного парламенту та
запровадження пріоритетності урядових законопроектів; передбачення
санкції стосовно посадовців і органів державної влади за невиконання
процедур, визначених Конституцією та законами України.
Консолідація політичної еліти та встановлення правил гри.
Консолідація передбачає домовленість не лише щодо правил гри та
змагання за владу, а й щодо фундаментального і вмотивованого
обмеження влади. Відповідно, це потребує внутрішнього переконання
серед еліт у тому, що необхідно обмежувати владу незалежно від того, в
руках якої сили вона перебуває; основний механізм – координація
функціонування конституційних механізмів, політичних інституцій [1]. В
умовах української політики найбільш проблемним питанням
демократичної консолідації є вироблення стабільних і визнаних усіма
гравцями політичної системи механізмів створення нормативних основ
політичного життя. Тобто базу для кризи ефективності урядування
закладають ще, умовно кажучи, на підготовчому етапі – на етапі
визначення, які правила функціонування політичної системи можуть
діяти як загальнообов’язкові.
Демократизація виборів та інших політичних процесів у державі.
Вибори є невід’ємним атрибутом демократичного суспільства, адже саме
через вибори відтворюються та легітимізуються владні інститути (на
відміну від престолонаслідування, узурпації, кооптації, призначення).
Вибори і демократія – нерозривні, їх неможливо розділити або
абстрагувати один від одного. Вибори – умова становлення демократії, її
ключовий індикатор і, певною мірою, її результат – відповідно, лише за
умови демократичного режиму вибори перетворюються на правдиве
право і можливість громадян обирати напрям суспільного розвитку і тих,
кому вони довірять цей напрям реалізовувати [4, с. 6].
Отже, основні принципи та механізми консолідації політичного
режиму в Україні – взаємозалежні і взаємозумовлені, наявність одних
принципів призводить до виникнення відповідних механізмів їх
здійснення, і навпаки. Консолідація політичного режиму в Україні
можлива в разі реалізації всіх поданих принципів та механізмів разом та
безперервно, у єдиних просторово-часових рамках і в демократичному
векторі.
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права. Філософія права. – 2009. – №2. – С. 26–29.

Ольга Свідерська
ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Сучасні трактування політичної поведінки зазвичай базуються на
різних методологічних засадах. Як об’єкт наукового дослідження, її
започаткували у США, згодом вона набула популярності і в країнах
Західної Європи. Політичну поведінку вивчали такі відомі науковці:
П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Г. Саймон, Е. Кемпбел, Ф. Конверс,
У. Мілер, Д. Стоукс, С. Верба, Г. Алмонд та ін. Серед дослідників цього
явища у Східній Європі варто назвати польських учених Т. Бодіо,
Т. Клементевича, М. Карвата, В. Мілановського. Політична поведінка
посідає досить вагоме місце в працях українських дослідників. Окремим
її аспектам надають увагу В. Бебик, В. Северинюк, В. Бортніков,
В. Бушанський, І. Варзар, В. Горбатенко, П. Шляхтун та ін. У сучасній
російській політології відповідну тематику представлено в працях
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Н. Анохіна, М. Афанасьєва, Д. Зеркіна, Ю. Ірхіна, Є. Мелешкіної,
А. Мурадяна, А. Назаретяна, В. Пастухова, Г. Почепцова, Г. Пушкарьова,
Є. Шестопал та ін.
Зазвичай основною темою таких публікацій є електоральна
поведінка та інші окремі форми політичної участі. Сучасна українська
політологія перебуває на початку глибинних досліджень явища
політичної поведінки, тому ця тема є актуальною і потребує постійних
наукових пояснень того чи іншого її аспекту. У процесі перманентного
розвитку суспільства результати попередніх досліджень поступово
втрачають актуальність та перестають задовольняти потреби сучасної
науки.
Під поняттям політичної поведінки розуміють сукупність реакцій
соціальних суб’єктів на форми, засоби і напрями функціонування
політичної системи. У політології часто поряд із терміном “політична
поведінка” застосовують поняття “політична участь”, “політична дія”,
“політична діяльність”. Саме тому в науковій літературі з політології є
декілька підходів до пояснення політичної поведінки: 1) політичну
поведінку ототожнюють із політичною участю та дією; 2) поведінку
розглядають як зовнішній вияв політичної діяльності; 3) політичну
поведінку порівнюють із політичною участю, акцентуючи на відмінностях
та специфіці; 4) політичну участь, діяльність розглядають як конкретні,
специфічні форми реалізації та функціонування політичної поведінки.
Останній варіант дає змогу зараховувати всі ці поняття у явище
політичної поведінки й одночасно чітко структурувати їх, з’ясовувати
підпорядкованість та взаємозалежність [4].
Дослідження багатьох аспектів політичної поведінки дає
змогу
з’ясувати
різноманітні
вияви
політичної
активності,
систематизувати їх. Зазвичай їх поділяють на: усвідомлені й
неусвідомлені, організовані й спонтанні.
У політичній науці існує кілька підходів до типології політичної
поведінки. Одну з найзагальніших типологій політичної поведінки
запропонував ще М. Вебер. Він поділив політичну поведінку, залежно від
ступеня залученості людей до політики й здійснення влади, на три типи:
за випадком, за сумісництвом і за професією. Політиками за випадком є
більшість громадян. Участь у політиці для них не є ані професійним, ані
постійним заняттям, і виявляється час до часу: голосування, присутність
на політичних зборах тощо. Політики за сумісництвом провадять
політичну діяльність лише в разі необхідності, і вона не є для них
першочерговою справою життя ні в матеріальному, ні в інтелектуальному
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аспектах. Вони беруть участь у роботі представницьких органів,
політичних партій, обговоренні та ухваленні рішень. Політики за
професією живуть “для” політики або “завдяки” їй. Політична діяльність
для них – професійне заняття й основне джерело засобів існування. Вона
виявляється в постійній роботі в політичних організаціях або в
політичному лідерстві [1, с. 652].
Поширеною
є
типологія
політичної
поведінки,
яку
запропонували польські дослідники. Вони розрізняють два основні типи:
відкритий (політична дія) і закритий (політична бездіяльність). У межах
відкритої політичної поведінки особа як член суспільства може
виконувати такі політичні ролі: 1) громадянин із незначним політичним
впливом, активністю та зацікавленням політикою; 2) громадянин – член
громадської організації, суспільного руху або декількох організацій;
3) громадянин – член суто політичної організації, який цілеспрямовано і
з власної волі бере участь у політичному житті; 4) громадський або
політичний діяч; 5) професійний політик, для якого політична діяльність
є не лише єдиним чи основним заняттям, засобом існування, а й сенсом
життя; 6) політичний лідер – загальновизнаний політичний діяч, керівник
політичної партії, громадсько-політичної організації чи суспільнополітичного руху.
Закрита політична поведінка також виявляється в різних формах,
а саме: 1) вилученість із політичних відносин, зумовлена низьким рівнем
розвитку особи або суспільного розвитку загалом; 2) політична
вилученість як результат неорганізованості політичної системи,
розчарування в політичних інститутах і лідерах, байдужості до їхньої
діяльності; 3) політична апатія як форма неприйняття політичної
системи, відмови від будь-яких форм співпраці з нею. Може виникнути
внаслідок придушення масових соціальних і політичних рухів, окупації
тощо; 4) політичний бойкот як вияв активної ворожості до політичної
системи та її інститутів [3].
За
Ю.
Розенфельдом,
політичну
поведінку
можна
систематизувати відповідно до певних критеріїв: 1) за критерієм суб’єктів
політичної поведінки виокремлюють індивідуальну, групову, класову,
національну, партійну, масову та натовп; 2) за критерієм схильностей і
психічного стану вирізняють поведінку імпульсивну, інстинктивну,
емоційно-почуттєву, випадкову, закономірну, стихійну, неминучу,
раптову; 3) за критерієм ситуативності – стабільну, кризову, революційну,
воєнну, конфліктну; 4) за критерієм організаційних форм і норм
поведінки – інституційну, організаційну, статутну, апаратно-
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номенклатурну, субординаційну, легітимну (нелегітимну), неформальну;
5) за критерієм тривалості поведінки виокремлюють разову акцію, подію,
феномен чи динамічний пролонгований процес; 6) за критерієм гостроти
виявів поведінки – незгоду, протест, гнів, бунт, війну; 7) за ступенем
доцільності й успіху – функціональну та дисфункціональну, ефективну і
низькоефективну, конструктивну і деструктивну, консолідаційну і
дезінтеграційну поведінку тощо [4].
Різновиди політичної поведінки вивчають упродовж останніх
етапів соціалізації людини. Проаналізувавши політологічну літературу,
доходимо висновку, що запропонувати універсальну модель дослідження
політичної поведінки майже неможливо, адже процес засвоєння
політичних цілей, обрання ідеалів та наближення до стандартів
політичної поведінки в кожному суспільстві специфічний і зумовлений
особливостями культурних середовищ, у яких перебуває особа. Проте
варто звернути увагу, що вивчення політичної поведінки потребує, крім
зусиль політологів, участі інших фахівців – соціологів, філософів,
психологів, істориків, правознавців, антропологів, що дасть змогу глибше
дослідити сутність явищ, пов’язаних із раціональним та ірраціональним
реагуванням суб’єктів політики на вимоги, стимули чи зміну обставин
зовнішнього політичного середовища.

1.

2.
3.

4.
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Ірина Харечко
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
За останні кілька років керівники держав та урядів, політики,
представники дипломатичних місій у всьому світі активно
використовують соціальні медіа у своїй професійній діяльності, зокрема
для налагодження безпосереднього контакту з громадянами своєї країни
чи з представниками світового співтовариства. Згідно зі звітом ООН за
2014 р., у 118 країнах світу застосовують соціальні медіа для електронних
консультацій з актуальних питань життя спільноти. Канал соціальних
медіа, доступний через інтернет чи мобільні пристрої, безумовно, може
бути корисним для покращення взаємодії між державним сектором та
громадою, зокрема з громадянами з обмеженими можливостями.
Порівняно з іншими каналами, він економічно вигідніший. Соціальні
медіа зазвичай працюють на неурядових платформах, тому їх
використання з політичною метою не потребує значних інвестиційних
витрат. Це далекосяжна й ефективна альтернатива розвитку системи
державного управління, оскільки кількість користувачів соціальних
мереж інтенсивно зростає.
В Україні з населенням 44 млн чол. – понад 8 мільйонів
користувачів Facebook. Інтернет-технології та соціальні мережі мали
чималий вплив на події 2013 – 2014 року – Євромайдан-революції в
Україні. Іскрою, що почала протести, значною мірою був пост відомого
журналіста у мережі Facebook. На ранніх стадіях євромайданпротестувальники використовували Facebook для організації, а Twitter і
YouTube для зв’язку між собою та з зовнішнім світом. Існуючи й далі як
масовий рух, Євромайдан має потужний онлайн-вимір, де активісти
діляться інформацією, обговорюють реформи й організовуються для
впливу на новий уряд України.
Facebook уже є одним із ключових майданчиків для обговорення
актуальних політичних подій в Україні. Наявність профілю в соціальних
медіа стає необхідною для українських високопосадовців. Міністр
внутрішніх справ України А. Аваков прославився тим, що регулярною
публікував звіти про свою діяльність у соцмережі Facebook. У Львові всі
начальники райвідділів міліції зареєструвалися в цій мережі, посилання
на профілі міліціонерів є на сайті Львівського управління міліції.
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Львівʼяни тепер можуть надсилати свої звернення безпосередньо
начальникам райвідділів.
Після останніх парламентських виборів наприкінці 2014 року
чимало новообраних депутатів та посадовців через Facebook та інші
соціальні платформи почали збирати пропозиції від громадян та
інформувати їх про свою діяльність. У грудні активісти навіть запустили
нову
інтернет-платформу
http://e-zakon.org
для
громадського
обговорення парламентських законопроектів.
Прямий ефір в інтернеті “Громадського телебачення” став
ключовим інструментом для спостереження за протестами Євромайдану
2013 – 2014 року в Україні віддалено, а після повалення режиму Януковича
наприкінці лютого 2014 р. – онлайн-майданчиком для громадських
дискусій про майбутнє України.
Після початку військових дій Росії проти України інтернет та
соціальні мережі були практично єдиним доступним каналом отримання
“гарячих” новин та об’єктивної інформації. Водночас у мережі “Інтернет”
створено альтернативну реальність для просування цілей Путіна і
зниження ефективності дій Заходу. Наприклад, до статей британського
видання “The Guardian” про події в Україні – понад 40 тисяч коментарів
прокремлівських “тролів”. Деякі видання навіть вирішили закрити
можливість коментування. Більшість коментарів є шаблонними, які
“тролі” залишають відразу в декількох розділах. “Тролі” всіляко
виправдовують дії Росії, звинувачують низку інших країн і ніколи не
визнають своєї неправоти. Вони також не соромляться заперечувати
очевидне. Завдання цієї кампанії – переконати населення не тільки РФ, а
й Європейського Союзу, що це “громадянська війна українців проти
українців, а Росія – лише сторонній глядач”. Повідомлення “тролів” є
частиною путінської пропаганди та засобом інформаційної війни.
Тим часом у російськомовному сегменті мережі активізувалися
організовані кампанії проти дезінформації від навчених і оплачуваних
Кремлем інтернет-тролів, яким доручають дискредитувати факти й
поширювати неправдиву інформацію для виправдання дій Росії на сході
України. Прикладом є сайт http://www.stopfake.org/ для перевірки фактів
і викриття брехливої інформації й боротьби з російською пропагандою в
традиційних ЗМІ та соціальних мережах. Ініціатори його створення –
випускники й студенти Могилянської школи журналістики та програми
для журналістів і редакторів Digital Future of Journalism, а також багато
журналістів, маркетологів, програмістів, перекладачів та всіх, хто не
байдужий до долі України і її народу. До боротьби із проросійською

255

пропагандою долучається Служба безпеки України. На початку лютого
2015 р. затримали прикарпатського журналіста, блогера Р. Коцабу, що
його підозрюють у державній зраді. Він виклав у соцмережах
відеозвернення, у якому закликає саботувати мобілізацію та заявляє, що
готовий “сидіти, скільки належить за законом”, проте не братиме участі у
“братовбивчій війні”.
Після анексії Криму Росією став очевидним результат багатьох
років недофінансування Збройних сил України, тому розпочалася
активна кампанія зі збирання коштів, продуктів, одягу серед населення.
Значна частина пожертв надходить від організованих цивільними
особами груп у мережі Facebook, приватних онлайн-ініціатив та окремих
добровольців, які у своїх постах у соціальних мережах просять
користувачів пожертвувати на фінансування армії й іноді збирають понад
850 тисяч доларів. Сьогодні засновники цих організацій та ключові
волонтери стали радниками Президента України П. Порошенка,
працюють у Міністерстві оборони України, де беруть участь у
реформуванні цієї структури. Враження, думки та звіти про діяльність
волонтери активно розміщують у мережі Facebook.
Відомості з соцмереж, зокрема фото- і відеоматеріали, на яких
зафіксовано пересування та базування російської військової техніки, дали
змогу активістам створити інтерактивну карту. На ній можна відстежити
рух російської військової техніки на територіях РФ і України,
підконтрольних бойовикам. Карту постійно оновлюють на основі
перевірених матеріалів.
У 2014 р. соціальні медіа і сайти соціальних мереж стали місцем
жвавих дискусій про реформу політики й суспільства в Україні, також тут
обговорюють останні новини та ухвалені рішення керівництва країни.
Наприклад, у соцмережах експерти і прості громадяни висловлюють свої
думки про рішення Ради національної безпеки і оборони України
стосовно звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території
України місій із підтримання миру та безпеки.
Підсумовуючи, зазначимо, що соціальні мережі є лише
інструментом, який можна застосовувати по-різному, залежно від мети й
завдань. Незахищеність українського інформаційного простору від
російської
пропаганди
дає
значні
можливості
російським
“інформаційним технологам” для тотальної дезінформації інтернеткористувачів, маніпуляції їхньою свідомістю, насадження нових
“путінських” та закріплення старих радянських стереотипів і міфів про
Україну, українців, українську історію. Натомість у політично стабільних
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країнах соціальні мережі є додатковим засобом зміцнення народовладдя,
покращення діяльності політичних інститутів та налагодження
ефективного й оперативного зворотного зв’язку “суспільство ↔ влада”.

Ірина Хомин
КОАЛІЦІЯ ЯК ФОРМА ПАРТІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ
АСПЕКТ
Стабільне функціонування суспільства в умовах політичного
плюралізму невіддільне від формування та ефективного функціонування
партійної системи, елементами якої є коаліції (або блоки). Партійна
система – не механічна сукупність політичних партій, а об’єднує лише ті
партії, які мають постійний зв’язок, подібність або ідентичність цілей і
способів їх досягнення, взаємодіють на основі усталених принципів та
правил. Отже, характер взаємодій політичних партій формує модель
партійної системи, яка стане опорою для уряду і забезпечить його
стабільне функціонування. Спроможність партій до утворення коаліцій є
індикатором їхньої зрілості та ефективності. Її забезпечує вироблення та
інституціалізація принципів і правил їхньої взаємодії – конкуренції за
владу та співпраці між партіями. Партійна коаліція – результат
інституалізації взаємодій між партіями, що близькі за своїми цілями й
ідеологічними і вартісними принципами. Цей аспект функціонування
партій важливий для вивчення партійних коаліцій у транзитних
суспільствах; їх формування співвідноситься із становленням та
консолідацією інституційної системи суспільства загалом.
Термін “коаліція” походить від латинського слова coalescere, що
означає “рости разом”. Партійна коаліція є вибором такої партійної
конфігурації, яка, спираючись на можливості та умови, у найбільш
оптимальний спосіб слугує реалізації мети. Політичні партії, які беруть
участь у формуванні партійної коаліції, ризикують у межах міжпартійної
конфігурації втратити свою ідентичність, однак у них переважає
переконання, що остаточний результат дасть більше користі [2, с. 275].
Принцип коаліційності полягає в переважанні спільних інтересів
політичних партій над вузькогруповими, і реалізують їх у процесі
співпраці. Найпоширеніша форма коаліції виникає тоді, коли ухвалення
закону потребує більшості голосів, але жодна партія не контролює
половини голосів у законодавчому органі [1, с. 311].
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Наукові джерела, які розкривають проблематику формування
коаліції та її функціонування, можна розділити на три групи. Перша
група – праці про загальні питання політичних коаліцій, теорії і моделі
формування коаліцій, принципи їх формування (Р. Аксельрод, Я. Бадж,
Д. Берон, С. Голдер, У. Гемсон, М. Дюверже, М. Лайзерсон та інші).
Американські автори (Р. Аксельрод, У. Гемсон, У. Райкер) розглядають усі
види політичних коаліцій, натомість європейські (А. де Сваан, К. Стром,
М. Левер та інші) більше зосереджуються на особливостях коаліційних
урядів у країнах з парламентською формою правління. Другу групу
наукових джерел становлять праці з проблем та етапів життєвого циклу
партійних коаліцій (К. Стром і М. Левер), у яких учені аналізують
передвиборчі коаліції, інституційні обмеження у формуванні коаліцій,
коаліційні переговори, коаліційні угоди, розколи коаліцій та їх
стабільність. Ця група авторів розглядає коаліції як різновиди
міжпартійних взаємодій. До третьої групи належать дослідження
формування партійних коаліцій і коаліційних урядів в окремих країнах
чи групах країн.
Коаліція – одна з основних і найбільш важливих форм
міжпартійних взаємодій. Це пов’язано з формуванням коаліцією уряду,
а також ухваленням важливих законопроектів, що часто без коаліційної
більшості просто неможливо. Вирішальну роль у дослідженні
коліаційних взаємодій у політичній науці відіграють дедуктивні
концепції, що ґрунтуються на теорії раціонального вибору. У рамках
таких концепцій основною вимогою створення коаліції є усвідомлення з
боку політичних акторів браку власних ресурсів для досягнення мети, що
мотивує їх на пошуки додаткових ресурсів.
Дедуктивні концепції формування коаліцій можна розділити на
дві групи [3, с. 118]. До першої зараховуємо теорії, що ґрунтуються на
кількісних критеріях, як-от розмір і склад коаліції. Прикладом є
мінімально виграшні коаліції У. Райкера, у яких кількість політичних
акторів, що об’єдналися в коаліцію, не має перевищувати необхідної та
достатньої для перемоги. У такий спосіб партії прагнуть стати
вагомішими й намагаються мінімізувати кількість союзників, тому й
обирають найменшу за розміром коаліцію. Різновидом цієї концепції є
“модель із найменшим числом партій”, що базується на “теорії угод”. До
другої групи дедуктивних концепцій належать ті, які, окрім кількісних
чинників, використовують критерії близькості партійних програм і
політичних переваг. Приклади цієї групи концепцій – модель
“мінімального простору” та теорія “мінімально зв’язаної коаліції”.
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Модель “мінімального простору” вказує на те, що подібність політичних
преференцій полегшить домовленості між партіями. Як емпіричний
показник програмних відмінностей зазвичай використовують дистанцію,
яка розділяє партії (“ліві” – “праві”). Теорія “мінімально зв’язаної
коаліції” обґрунтовує твердження про те, що партії прагнутимуть
об’єднання з найближчими сусідами на ліво-правій шкалі.
Дедуктивні концепції критикувала група вчених на чолі з
Дж. Прідемом. Дослідники зазначали, що партії можуть змінювати свою
мотивацію (брати участь у коаліції та уряді чи ні) під впливом багатьох
чинників, тому не всі допустимі теоретичні конфігурації коаліцій реально
передбачити. Група Прідема окреслила мету сформувати нову
індуктивну модель дослідження коаліційних взаємодій. В її основі – сім
проблемних вимірів: історичний, інституційний, мотиваційний,
внутрішньопартійний,
міжпартійний,
соціально-політичний
та
внутрішньо- чи зовнішньополітичний.
Вади обох концепцій не заважають використовувати їх для
дослідження коаліційних взаємодій у транзитних суспільствах. Це дає
змогу охопити весь спектр життєвого циклу коаліцій, з проекцією цих
чинників та критеріїв на міжпартійні взаємодії загалом.
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Тетяна Бессараб
ДЕВЕЛОМПЕНТАЛІЗМ ТА АНТИАМЕРИКАНІЗМ В ДІЯЛЬНОСТІ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Латиноамериканські країни, що проходять процес трансформації
та утвердження демократичних форм правління, на даний момент
суттєво різняться від інших країн, які йдуть тим же шляхом розвитку.
Відмінності латиноамериканського вектору розвитку полягає у
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особливостях діяльності їх основних інтеграційних угрупувань, та
загальних ідеях, яких дотримуються країни усього континенту Латинської
Америки.
Тривала
економічна
та
політична
залежність
латиноамериканських країн від Сполучених Штатів Америки у 20ст.
спричинила антиамериканські настрої буквально у всіх країнах даного
регіону. Відтак, антиамериканізм починає проявлятись не тільки в
економічній, а й у політичній сферах життя латиноамериканських
держав. Відповідно виділено ще один принцип внутрішньополітичних
трансформаційних процесів на латиноамериканському континенті —
антиамериканізм. Даний принцип чітко виражається у створенні
регіональних інтеграційних угрупувань на латиноамериканському
континенті, і надзвичайно тісно корелює із ще одним принципом —
латиноамериканізмом.
Велике значення для латиноамериканців має культурна
ідентичність. І в цьому сенсі дуже показово, що латиноамериканські
політологи все частіше використовують вислів Nuestra America (Наша
Америка) замість звичної Латинської Америки. Цей термін, до речі,
вперше ввів в обіг прем’єр-міністр Наполеона III Шевальє, який намагався
довести, що метою французької інтервенції є захист інтересів католиківлатинян. Сьогодні в обігу існує термін “Ібероамерика”, який підкреслює
історичний зв’язок країн континенту з Іспанією і Португалією. Відмова
від капіталізму (болівійська концепція Sumak kawsay, біоплюралізм),
опора на традиційні цінності, визнання різноманіття (багатонаціональні
держави та автономії), контргегемоністська риторика, курс на
самовизначення
і
деколонізацію
–
все
це
відмінні
риси
латиноамериканського
інтеграційного
проекту.
Його
ідеологи
намагаються враховувати досвід європейських народів. Слід визнати, що
ібероамериканці мають значні переваги – це спільна мова (хоча в Бразилії
розмовляють португальською, вона є близькою до іспанської), і спільна
релігія, і історія національно-визвольної боротьби проти європейських
метрополій. Латиноамериканська інтеграція має кілька рівнів і пов’язана
з різними ініціативами: УНАСУР, МЕРКОСУР і ALBA. Ще одним
показовим явищем став спільний блок Ф. Кастро та У. Чавеса.
Боліваріанський альянс для народів Нашої Америки (ісп. Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, скорочено ALBA) є
скоріше ідеологічним блоком і був створений в 2004 р. з ініціативи Ф.
Кастро і У. Чавеса. Можна здогадатися, що альянс включає в себе держави
соціалістичної орієнтації, хоча його мета – кооперація і інтенсифікація
торговельних зв’язків. Ці два принципи внутрішньополітичної
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трансформації країн Латинської Америки яскраво зображують новий
вектор розвитку даного континенту, що полягає у створенні спільної
(латиноамериканської) політики стосовно інших держав, утворення
регіональних інтеграційних блоків(МЕРКОСУР, УНАСУР), які в
економічному плані зможуть протистояти потужному північному
сусідові.
В економічній сфері задля боротьби із соціальною нерівністю, та
економічною відсталістю латиноамериканських держав, простежуємо ще
один принцип, який притаманний усім державам даного регіону, а саме
проведення єдиної латиноамериканської ідеології девелопменталізму, за
допомогою якої “периферійні” держави Латинської Америки
просувають індустріалізацію, і в основі якої лежить така притаманна для
всіх країн даного регіону активна участь держави в економіці. Ця течія
поєднувала структуралізм, теорії розвитку, кейнсіанство, соціалдемократичне мислення і, що особливо важливо в ставленні держави і
нації, націоналізм. Девелопменталізм – це не просто економічна теорія,
вона стала “національною стратегією розвитку”, за допомогою якої
“залежні” держави повинні були просувати індустріалізацію.
Націоналістичний компонент таких стратегій перетворився на ідеологію
формування націй-держав. На розвиток девелопменталізму вплинуло
всесвітнє поширення ідей кейнсіанства. Обидва ці напрямки виступали за
активну участь держави в економіці. Кейнсіанство і девелопменталізм
надавали великого значення методам планування, науці управління
державою в цілому, що спричинило за собою посилення впливу
технократів на політичний процес у багатьох латиноамериканських
країнах. В 1950-1960-ті рр. поширилася думка про те, що країни
Латинської Америки повинні бути реконструйовані (а в деяких випадках
сформовані), щоб мати можливість діяти в нових умовах. Звідси
з’являлась необхідність збору та гомогенізації економічних і соціальних
показників, що в багатьох випадках ніколи раніше не проводилася.
Завдяки розробці ЕКЛАК- показників та її роботу з навчання технократів
з різних країн національні держави почали порівнювати себе з іншими
країнами, що пов’язане із їх прагненням до інтеграції. Зусилля по
індустріалізації, плануванню або раціоналізації привели (або повинні
були привести) до чільної ролі держави. Перша хвиля реформування
держав та будівництва нації, заснована на ідеалах девелопменталізму,
зазнала невдачі. З кінця 1970-тих рр., особливо з моменту “боргової
кризи” початку 1980-тих рр., розпочався “неоліберальна перерва”.
Неоліберальні державні реформи сформували порядок, що включав в
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себе приватизацію і постійні заклики до зведення ролі держави до
мінімуму. В цей період виникла одна з найбільш впливових теорій, що
отримала назву “нове державне управління“, її сутністю було
обгрунтування необхідності скорочення та зменшення ролі уряду, але при
цьому посилення його професіоналізму. На практиці неоліберальний
підхід часто виливався у вузький погляд на реформу державного
управління, який передбачав “зменшення” і “повернення держави на
колишній рівень”.
Протягом
1970-1980-тих
рр.
спроби
порвати
з
“девелопменталістською
державою”
привели
до
встановлення
авторитарних режимів, які провели масові репресії, та перетворили
більшу частину населення в опозицію. Підсумком багатьох з них був
низький економічний рівень країн після “боргової кризи” 80-тих років.
Розвиток неоліберального курсу демократичними урядами також
показали слабкі результати. До кінця 1990-тих рр. більшість країн
зіткнулись зі зростаючою нерівністю доходів, тривожним рівнем бідності
та соціальною фрустрацією. Хоча неоліберали могли уявити розумні
стратегії адаптації до міжнародних ринків, вони зазнали невдачі відносно
наднаціональної інтеграції.
Сьогодні виникає все більша необхідність в державах, здатних
справлятися зі зростаючими запитами з боку населення, що потребує
“притулку” від наслідків кризи і негативного впливу реформ. Ця ситуація
в епоху глобалізації призводить до нового типу “подвійного тиску” на
державу, коли, з одного боку, постає проблема захисту своїх громадян, а
з іншого – як зробити державу сильнішою та створити сприятливі умови
для вітчизняних компаній, які конкурують на світових ринках. З того часу,
як соціально-економічна криза стала характерною рисою системи в
цілому, проблема “подвійного тиску” постає як перед багатими, так і
перед бідними країнами. Наслідком аргентинської кризи 2001 р.
з’явилося посилення уваги до проблеми пошуку нових стратегій
розвитку. Один із прикладів – поява неоструктуралістського і
неодевелопменталістського підходів. Відповідно до першого напрямку,
державі як надбудові, що “виражає інтереси виробників”, відведена
стратегічна роль. Неоструктуралісти стверджували, що основна функція
держави – розробляти стратегію розвитку “Шляхом діалогу і
домовленостей”. Основне питання, що стосується реформування держави
– це наскільки державний апарат може досягти “ефективного розвитку”
без створення “національної ідеології розвитку”. Відмінність
неодевелопменталізму від структуралізму полягає в тому, що перший
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підкреслює необхідність “національної ідеології” як основи “базового
національного договору ”(acordo nacional).
Як висновок, варто сказати, що інтеграційні об’єднання
латиноамериканського континенту такі як, МЕРКОСУР, УНАСУР,
ЕКЛАК та інші у своїй діяльності дотримуються певних принципів:
антиамериканський рух, що проявляється у політичній та економічній
протидії Латинської Америки, в образі МЕРКОСУР, УНАСУР та ЕЛАК;
проведення політики девелопменталізму, яка повинна гармонійно
поєднати ліберальні принципи інтеграції та ліві настрої усіх країн
Латинської Америки трансформують політичне забарвлення всього
континенту.
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